






 • ناشـــــر: انتشارات امامت اهل بیت؟مهع؟    • چــاپ: اشراق    • صحـافی: محمــــدی
• نوبــــت چــــــــاپ: اول، تابستـــــــــــــــان 1397    • شمـــــــــــــارگان: 1000 نسخــــــــــه  

• مهۀ حقوق برای انتشارات امامت اهل بیت؟مهع؟ حمفوظ است.
کتیب از انتشارات امامت اهل بیت؟مهع؟ ممنوع است. کسب اجازۀ  ونیکی اثر بدون  • نشر الکتر

ک 56  ـــم، کوی 10،خیابان شهیدین، پال
ّ
بنیاد فرهنگی امامت: قــم، بلوار معل

کدپستــــــی:3715693446 | تلفـــــــــــــــــن و نمـــــــابر: 025-37838690-2

ک 11 ـــم، مجتمع ناشران، طبقۀ همکف، پال
ّ
کتاب ما: قــم، بلوار معل فروشگاه 

تلفن: 025-37842443

www.emamat . i r              nashr@emamat . i r

ma_book



فهرست مطالب

شاعران غدیر در سدۀ نهم/11

15 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی
ّ
72. ابن عرندس حل

پی نامۀ شعر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
شاعر����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

ی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
ّ
73. ابن داغر حل

شاعر����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45

ی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
ّ
74. حافظ برسی حل

شاعر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 52
آثار گرانقدر  وی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 58
شعر خوشایند وی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59

95 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� غلّو ورزیدن در فضیلت ها

101 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� غلّو ورزیدن در بارۀ ابوبکر
115 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سخن ما در پیرامون این خطبه
123 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1. فضیلت های روایت شده در بارۀ وی
2. اخالق و منش و ویژگی های شخصّیتی ابوبکر������������������������������������������������������������������������������������������ 132
خلیفه در دوران مسلمانی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 144
کالله��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 146
پیشگامی خلیفه در سّنت������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 151



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 6

نهایت تالش پژوهندگان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 161
168 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1. رأی خلیفه در بارۀ مادربزرگ
2. رأی خلیفه در بارۀ دو مادربزرگ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 169
3. رأی خلیفه در بارۀ بریدن دست دزد���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 180
4. رأی خلیفه در بارۀ پدر بزرگ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 181
5. رأی خلیفه در بارۀ والیت یافتن فرد فروتر������������������������������������������������������������������������������������������������������ 183
خالفت نزد اهل سّنت���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 190
نی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 190

ّ
سخن باِقال

196 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سخن تفتازانی
196 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سخن قاضی ِایجی
سخن ابوالثناء������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 197
آن چه امامت با آن تحّقق یابد���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 198
سخن ماوردی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 199
200 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سخن ُجَوینی
سخن ُقْرَطبی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 201
رأی و سخنان خلیفۀ دوم در بارۀ خالفت������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 202
نگاهی به خالفتی که اهل سّنت آوردند و عرضه کردند������������������������������������������������������������������������������ 204
215 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6 . رأی خلیفه در بارۀ سرنوشت
7. انجام ندادن قربانی از بیم سّنت شدن���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 218
8 . ارتداد بنی سلیم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 218
220 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. سوزاندن فجاءه
10. رأی خلیفه در ماجرای مالک����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 222
228 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نگاهی بدین ماجرا
241 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11. سه چیز  و سه چیز  و سه چیز
سه گانۀمیانی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 248
249 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سه گانۀ دیگر
پاسداشت کرامت ]خلیفه[�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 253
12. پرسش مرد یهودی از ابوبکر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 254
255 ���������������������������������������������������������������������������������������� 13. جمع فرستادگان مسیحی و پرسش های آنان



7 فهرست مطالب

با من بیایید تا غلّو ورزیدن را بنگرید!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 258
جلوه های دانش خلیفه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 262
جلوۀ دوم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 264
جلوۀ سوم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������266
جلوۀ چهارم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 271
درخور توّجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 278
چنگ زدن به دروغ های بزرگ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 282
3. دلیری خلیفه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 285
295 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حّجت آوری به سایبان
305 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� غرق شده به هر خشک علفی چنگ می زند!
309 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. پافشاری خلیفه بر عقیده
5 . سخت کوشی خلیفه در عبادت��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 313
6 . برجستگی اخالقی خلیفه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 318
327 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ پوزش خواهی خلیفه از صّدیقه
332 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نگاهی به گفتاری نیشدار

حدیث های غلّوآمیز یا قّصه های خرافه آلود������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 341
1. خورشید بر چرخ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 341
2. توّسل به ریش ابوبکر����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 344
3. گواهی ابوبکر و جبرئیل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������351
352 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. انگشتر پیامبر و نقش آن
355 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. پهنای بهشت ابوبکر
356 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. خداوند از ابوبکر شرم می ورزد
ک سپاری ابوبکر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 358 7. کرامت خا
8 . جبرئیل از هیبت ابوبکر به سجده می افتد������������������������������������������������������������������������������������������������� 361
9. قّصه ای مشتمل بر کرامتی از ابوبکر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 364
370 ������������������������������������������������������������������ 10. ابوبکر پیرمردی است سرشناس و پیامبر جوانی ناشناس
انصار در دو بیعت����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 376
خبر هجرت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 381



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 8

387 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11. ابوبکر از پیامبر سالمندتر است!
12. اسالم آوردن ابوبکر پیش از والدت علی��������������������������������������������������������������������������������������������������� 388
راویان این حدیث������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 394
399 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ نگاهی به حدیث کعب
13. ابوبکر؛ سالمندترین صحابی پیامبر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 401
14. ابوبکر در کفۀ ترازو���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 408
راویان حدیث����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 408
15. توّسل یافتن خورشید به ابوبکر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 411
16. ماده سگی مأمور از جّنیان����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 412
415 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17. بخشش ابوبکر به دوستارانش
18. ابوبکر در قاب قوسین������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 419
19. دین و گوش و چشم آن����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 421
423 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20. ابوبکر و جایگاهش نزد خدا
427 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21. پیامبر با این دو شیخ یاری می شود
429 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22. پنج شبح از نسل آدم
23. ابوبکر بهتریِن آسمانیان و زمینیان است������������������������������������������������������������������������������������������������� 437
24. پاداش پیامبر؟ص؟ و ابوبکر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 438
25. دوستی و سپاسمندِی بایسته بر اّمت��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 440
26. ابوبکر در کفۀ ترازو��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 441
راویان حدیث����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 441
444 ����������������������������������������������������������������������������������� 27. پدر هیچ مهاجری اسالم نیاوْرد، مگر پدر ابوبکر
اسالم آوردن پدر و مادر ابوبکر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 447
448 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ دستۀ اّول
راویان این سند�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������455
دستۀ دوم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 457
462 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اسالم آوردن مادر ابوبکر
469 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28. ابوبکر و پدر و مادرش در قرآن
آیۀ دیگر در بارۀ ابوبکر و پدرش������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 472



9 فهرست مطالب

هدف شایعه ها ]انکار ایمان ابوطالب[������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 475
کردار نیکو و سخن درخور سپاس وی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 491
1. ]ابوطالب و ماجرای بحیرا[��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 491
2. باران طلبیدن ابوطالب به شفاعت پیامبر؟ص؟�������������������������������������������������������������������������������� 495
3. ابوطالب در میالد امیرالمؤمنین؟ع؟����������������������������������������������������������������������������������������������������� 497
4. آغاز دعوت پیامبر و حضور ابوطالب���������������������������������������������������������������������������������������������������� 498
5. ابوطالب و گم کردن پیامبر؟ص؟����������������������������������������������������������������������������������������������������������������499
عبارت دیگر����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������501
502 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درخور توّجه
عبارت سوم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 502
6 . ابوطالب در آغاز دعوت������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 504
7. سخن ابوطالب به علی: همراه پسرعمویت باش!���������������������������������������������������������������������������509
8 . سخن ابوطالب: کنار پسرعمویت بپیوند!����������������������������������������������������������������������������������������� 512
9. ابوطالب و مهر ورزیدنش به پیامبر؟ص؟�������������������������������������������������������������������������������������������������� 512
514 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. ابوطالب و ابن زبعری
515 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11. سرورمان ابوطالب و قریش
519 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12. بزرِگ ابطح ]= مّکه[ و نامۀ قریش
524 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13. وصّیت ابوطالب هنگام وفاتش
14. وصّیت ابوطالب به زادگان پدرش������������������������������������������������������������������������������������������������������� 525
15. حدیثی از ابوطالب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 527
روایت های خاندان و بستگانش از وی، تنها از طریق اهل سّنت��������������������������������������������������������� 527
540 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ک کلمات پا
سوگ سرودۀ امیرالمؤمنین برای پدر بزرگوارش������������������������������������������������������������������������������������������� 541
سخن امام سّجاد������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 543
سخن امام باقر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 544
سخن امام صادق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 544
سخن امام رضا�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������545
سخن فرجامین در بارۀ بزرِگ ابطح ]= مّکه[ نزد اهل سّنت�������������������������������������������������������������545

549 ���������������������������������������������������������������� آن چه پیرامونیان و باورداراِن ابوطالب، به وی نسبت داده اند





شاعران غدیر در سدۀ نهم

که سه تن و هر سه ِحّلی هستند.

که پشـتوانۀ  گنجانده شـده  ـد، پژوهش هایـی علمـی، دینی و تاریخی 
ّ
در ایـن مجل

که به آن بیشـتر عنایت ورزند. حقایق اسـت و پژوهشـگران را می سـزد 





م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

ک و منّزهـی تـو؛ تویـی سرپرسـت مـا، نـه آن هـا. از نـزد خویـش بـرای مـا سرپرسـت؛ و از  پـا

نـزد خویـش بـرای مـا یـاوری قـرار ده!

کـه راه یابـد، جـز ایـن  ای مـردم! اینـک شـما را حـق از سـوی پروردگارتـان آمـد. پـس هـر 

یـان خویـش گمراه  کـه گمـراه شـود، همانـا بـه ز کـه بـه سـود خویشـتن راه می یابـد؛ و هـر  نیسـت 

می شـود؛ و مـن مسـؤول ]انتخـاب[ شـما نیسـتم. و بـر مـا نیسـت جـز رسـاندن پیـام.

ک می شـود، به حّجتی  هرآینه شـما را از سـوی خدا نور و کتابی روشـن رسـید تا آن که هال

که زنده می ماند، به حّجتی روشـن زندگی می یابد. ک شـود و آن  روشـن هال

کــه  گوییــد  کــه بــر خــدا چیــزی را  خداونــد شــما را از خویشــتن پــروا می دهــد و از ایــن 

نمی دانیــد.

ی کنیـد و تقـوا پیشـه نماییـد؛  کـه نـازل کردیـم؛ پـس آن را پیـرو ایـن کتابـی اسـت مبـارک 

گیرید. کـه مـورد رحمـت قـرار  باشـد 

و همانا حق را برای شـما آوردیم؛ اّما بیشـینۀ شـما از حق بیزاری جویند. نعمت خداوند 

را می شناسـند و سـپس بـه آن انـکار می ورزنـد. در آن چـه شـما را بدان دانشـی نیسـت، محاّجه 

]و جـدل[ می کنیـد و جـز  از گمـان پیـروی نمی نماییـد و جـز حدس و گمـان نمی زنید.
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گمراهـی  بـه  نیـز  را  بسـیاری  و  شـدند  گمـراه  پیش تـر  کـه  گروهـی  نفسـانی  هواهـای  از 

ی نکنیـد. از خـدا و رسـول و فرمانروایـان ]به حـق[ از میـان خـود، فرمـان برید؛  کشـانیدند، پیـرو

کـه شـبانگاهان و روزگاهـان، پنهـان و پیـدا، مـال خویـش را انفـاق نماینـد و طعـام را  همانـان 

کارهـای  کـه ایمـان آوردنـد و  بـا دوسـت داشـتنش، بـه بینـوا و یتیـم و اسـیر بخوراننـد؛ همانـان 

کردنـد و آناننـد بهتریـن آفریـدگان. شایسـته ] کـه حـق بـدان دسـتور داده[ 

امینی



ی
ّ

72. ابن  عرندس حل

کنــد، همچــون شــاخۀ درخــت »بــان« بــا زیــور  گــذرد، شــیرین جلــوه  کــه چــون بــر قلبــم  ماهــی 

و زینت به خرامیدن پرداخت.

کــه جــادوی حــرام در آن حــال  بــا چشــم همــراه سســتی و خمــاری، عقل هــا را ربــود؛ چشــمی 

جلــوه می کــرد.

گشت. کمرش باز شد، عزم استوارم سست  چون بند قبایش از پهلو و 

گل عذارش پیوست. که به  گاه  گوش سپید رخسارش با آن چشمان زینت یافت، آن  بنا

زنجیره های زلفش به بازی آویخته شد و به خاطر آن، من در بند و زنجیر شدم.

ماهی است پیکرش چون نیزه راست؛ و چشمان قاتلش همچون شمشیر.

آهــوی  کــه  حوریــان  همچــون  چشــمانش  و  اســت  »جــوری«  خ  ســر گل  چــون  رخســارش 

می کشــد. بنــد  در  را  سیه چشــم 

ــدگان مغازله گــرش را  ــد. دی ــگاه می کن ــی ن ــا خیرگ ــه ب ک گاه  ــم، آن  شــیفتۀ پلک هــای خمــار اوی

دوســت مــی دارم.

کرد و از خون عاشــقانش درنگذشــت و نیزۀ قامتش چه عدل و راســت است! بر ما ســتم 

که دیرگاهی پادشاه عزیز در برابرشان خوار بود. کرد  زیبایی اش شاهانی را بندۀ خود 

بــا چشــمان درشــتش کســرا را؛ بــا رخســارش نعمــان را؛ و بــا خالــش نجاشــی را نوکــران و خادمــان 

خود ســاخت.

کرد. کمان را مجّسم  کمان ابروانش را نگاشت و تیر و  خدای واال بر صحیفۀ رخسارش نوِن 

که جانم را ستاند. و او با چشمانی نازفروش، با ابروانش چنان به سوی من تیر افکند 
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جای شگفتی است از عین عبیر مشکبوی خال او که در جیم جمره ]= اخگر[ گونه اش، نمی سوزد!

گشت و در آن ذوب شد؛ ولی از عشق او آرام نگرفت. گرمی عشقش، قلب از من غافل  با 

ــبخت و آرام،  ــادمان و خوش ــا ش ــید ت ــد رس ــدی خواه ــا ظفرمن ــل ب ــژدۀ وص ــگام م ــه هن ــس چ پ

ــه صبــح رســانم؟ شــب را ب

بیماری هایم شفا یافت و من در امواج عشق گرفتار گشته، با غم و با دست و پنجه نرم می کنم.

کربا. گونه ام باران بارید، همچون خون حسین بر زمین  و ابر اشکم بر 

حسین؛ آن روزه دار شب زنده دار صدقه بخش اطعام گر شهسوارتر از هر شهسواری.

کرد. گرمای سوزان، چادر بزرگ ابر را سایبان خویش  که جّد برگزیده اش در  مردی 

ح و تفصیل یافت. که قرآن با دانش و فضل او شر و پدرش حیدر همان است 

گرفت. که تاج افتخارش با مجد و شکوه زینت  ک بود  و مادرش فاطمۀ پا

که حَسبی همانند آفتاب با جلوه ای روشن، زینتش بخشد. ک  نَسبی دارد همچون صبح تابنا

کشیده. سروری تکیه گاه، نیکبخت، سجده گر، نوادۀ شهید پیامبر، ستمدیده، با

ماهی که چشــم آســمان از حســرت و دریغ بر او گریســت و قلب روزگار به اضطراب افتاد.

گــرگان بیابــان از  کــه  کــه تنهــا و تشــنه بــود، حــال آن  بــه خــدا ســوگند! او را فرامــوش نمی کنــم 

آن آب می نوشــیدند.

کش افکندند. که دشمنان جامه اش را به یغما بردند و بر خا و نیز سرورمان عّباس را 

گشــت. کرد و بزرگ و جاودانه  که آفتاب حیاتش در نوزادی غروب  کودک را  و آن 

کردند. و بنی امّیه نیزه های تیز و سخت را در پیکر یارانش ُخرد 

که با با آمیخته بود؛ پس خود در با و مرگ افتادند. با جام های نیزه بادۀ فنا نوشیدند 

ــا بــرده،  ــا آزادنــد ی کســی هســتند و ی کــه فرزنــد چــه  ــا پدرانشــان قطــع شــد ]و ایــن  نسبتشــان ب

ــاره  ــان پاره پ ــد؛ و اجسامش ــی واال یافتن ــه مقام ک ــان  ــت بزرگواری ش ــه عل ــد[ ب ــه ش گرفت ــده  نادی

کردنــد. گشــت و پــا و سرشــان را بــا هــم یکــی 

که جانشان ستانده شد، در سرای اقامت ابدی قیامت پناه یافتند. از آن پس 

که یاری ساح پوش ندارد. و سبط پبامبر به پروردگار آسمان های برین شکوه بَرد 

و تشــنۀ قطــره ای از آب فــرات بــود؛ اّمــا هــرگاه خواســت از آن آب برگیــرد، شمشــیرها را آبشــخور 

خویــش یافــت.
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که اّول و آخرش یکی است. گرفتند، همچون دریایی  گردش را  و آن جماعت با سپاهی انبوه 

ک  ــورا ــواران را خ ــن شهس ــت ای گوش ــس  ــود؛ پ ــنۀ او ب گرس ــان  ــد و شمشیرهاش ــم بودن ــه تاط ب

کردنــد. آن 

گوارا نوشاَند! که او از تشنه کامی شکوه دارد و پدرش در قیامت آب  شگفتا 

گلــوی او را بــه  کبوترگیــر و تشــنۀ خــون بــر ســرش بــه پــرواز درآمدنــد. پــس مــرگ، خــون  عقابانــی 

آن ها نوشاند.

کســتری، ســیاه  کبــود بــه دســت او بــه ســرخی نشســتند و اســبان خا گندمگــون و  نیزه هــای 

گریــزان شــدند. رنــگ و 

کردنــد و این هــا ]= اســبان[ را بــا غبــار؛ و ایــن رنــگ از آنــان  آن هــا ]= نیزه هــا[ را بــا خــون رنــگ 

جدا نخواهد شد.

گرد و غبار برپا ساختند. ســم اســبان وی در آن میدان بر فراز ســرهای شهســواران، طاقی از 

گرایید و سیاهی امتداد یافت تا صبح را همچون شب تار ساخت. گرد و غبار میدان به تاریکی 

گویا درخشش شمشیرها زیر آن غبار، آذرخشی بود که در میان ابر درخشید و فضا روشن گشت.

کــه ســم های اســبان آن ســپاه  ســپاهیان سراســر دشــت را پوشــاندند و آن قــدر انبــوه بودنــد 

ــرد. گی ــای  ــت ج ــترۀ دش گس ــر  ــت ب نتوانس

کــه  کــه ]حــّق[ وصــّی را انــکار نمودنــد و پیامبــر راهنمــا را  اینــان فرزنــدان همــان جماعتــی بودنــد 

کردنــد. بــه حقیقــت مبعــوث خــدای بــود، تکذیــب 

کردند و از روی نادانی، اصول ثابت اسام را دگرگون ساختند. در راه باطل جان فشانی 

کردند و حرام را حال. حال را حرام 

کردند. از روی عمد، وصّی را به قتل رساندند و آن چه را احمد در قرآن آورده بود، تحریف 

گرفت. گرمی  که نمی توان از شعله اش  به قتل حسین برخاستند و آتشی برافروختند 

که شمشیر بران را درهم شکند، به نبرد با ایشان برخاست. و او با عزمی 

کــه از بــاد  گویــا بــر زمیــن شــنا می کــرد، همچــون آذرخشــی  کــه  بــر فــراز اســبی »اعوجــی«1 برآمــد 

گیــرد. شــمال پیشــی 

که در روز نبرد، پایش جز با سِر دلیران نعل نشود. اسبی 

کثرت نسل نبوده است. )ن.( گویند در عرب، اسبی به این اشتهار و  1. »اعوج« نام اسبی بود از بنی هالل و 
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کــه روشــنی صبــح را بــر تــن داشــت، بــه میــدان آمــد و ســپس بــا غبــار میــدان، جامــه ای  در حالــی 
کــرد. از تاریکــی بــر تــن 

که نیامش جوی خون در میان دارد. در کفش شمشــیری برنده و تیز داشــت؛ شمشــیری 

کرد. کافران را درید و بند از بندشــان جدا  گردن های  کاســۀ ســرها و پهنای  با لبۀ تیزش، 

گویا او و اسب نجیب و شمشیرش، که نیک بنگرد،  کس  یاران من! برای آن 

ســرها  آن  و  داشــت  قــرار  مــاه  کــف دســتش  در  کــه  دّوار  فلکــی  بــر  بــود   همچــون خورشــید 
گردن ها منازل آن ماه بودند.1 و 

گرفتــه، قلب هاشــان از جــوش و دل شــوره، هماننــد دیــگ  گــرد جیــم جمالــش را  ســپاهیان 
جوشان بود.

ک می افکنــد، بــر آن هــا یــورش آورده،  گــران را بــر خــا کــه آن ســپاه  ســبط پبامبــر بــا عزمــی 
می شــکافت. هــم  از  را  آنــان  صف هــای 

بــا ســیِن ســمر ]= نیــزه[ اســبان درشت چشــم را ضربــت مــی زد و بــا بــای بیــض ]= شمشــیر[ تیــز، 
بــر شــتران دارای لب هــای شــل و افتــاده، فرومی کوبیــد.

ــه  ــرب چگون ــاد ض ــاد و ض ــه نه ــا نقط کج ــت[  ــن ]= ضرب ــاء طع ــه ط ک ــری  ــان می ب گم ــود  ــا خ ب
گرفــت. شــکل 

گشته بود. که فرمانروای مرگ بر او چیره  این بود تا هنگام مرگ سبط پبامبر فرارسید 

کردند و فراخنای بیابان را بر وی تنگ ســاختند. کاران، او را محاصره  سرکشــان زادۀ زنا

کــه او را بــا تــن پاره پــاره بــر  کمانــی تیــری بــه ســویش افکنــد  یکــی از بــرون شــدگان از دیــن، بــا 
زمیــن انداخــت.

گویــی شــاهینی بــر ســر شــکارش  بــدکار بنی ضبــاب ]= شــمر[ بــا شمشــیر بــه او یــورش آورد، 
می کنــد! حملــه  ک[  بی بــا ]و  چشم بســته 

کینه و دشمنی او، بر سینه اش زانو زد. با قلبی سرشار از 

که دیرگاهی پیامبر دندان هایش را مکیده و بوسیده بود. کرد  پس با تیغ ستم، سری را جدا 

کردند. گشت و ستارگان آسمان افول  آفتاب در لحظۀ قتل وی، از دریغ و حسرت تیره 

جبرئیل و میکائیل و اسرافیل خبر مرگش را بردند و عرش شکوهمند لرزید.

گسـترده تر آورده اسـت.  مـه عالءالّدیـن شـفهینی بـا بیانـی رسـاتر و 
ّ

1. پیـش از او، چنیـن معنـای بدیعـی را شـیخمان عال
کتـاب: 362/6� بنگریـد بـه: همیـن 
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پرنــدگان بــر شاخســاران نــوای نوحــه ســردادند و حیوانــات وحشــی در بیابان هــا بــه نوحــه 
و زاری پرداختند.

ک آمد. آن اسب نجیب، بی سوار بخشنده آزرده و دردمند و هراسنا

شیهه اش بلند بود و از مردمک چشمانش قطرات درشت اشک می بارید.

زنان خاندان حسین شیهۀ او را شنیدند و داغدارانه از میان خیمه ها نمایان شدند.

گونه هاشــان  خ همچــون رگبــار بــاران بــر ســپیدای  پــس از چشــمان سیاهشــان اشــکی ســر
کردنــد. جــاری 

گشت. گرامی بسته  کشته شد و پس از او، درس گاه های ارزشمند و  تا حسین 

گشت. و در خانه های نزول وحی عزا برپا شد و مرغزاران آبادش از همنشین خالی 

گیرنــد و در ایــن اندیشه هاشــان ســتم  سرکشــان بــه نادانــی خواســتند تــا زنــان را بــه بردگــی 
ورزیدنــد؛ و سرکشــان را نادانــی ســزاوار اســت.

کشیدند. گناهان را دامن  گرامی را آشکارا بر نیزه بردند و  آن سر 

کــه  آن بانــوان بزرگــوار ارجمنــدش را بــدون پوشــش بــا ســر برهنــه حرکــت دادنــد، در حالــی 
چشــم همــگان آنــان را می دیــد.

کردند و روانه نمودند. زین العابدین، آن سجده گر دانای امین، را در بند و زنجیر 

قلب آرام سکینه از داغ و حسرت به اضطراب افتاد و این داغ از دلش بیرون نرفت.

کا  کاف  و  گشــت  غرقــه  ک[  ]= خــا ]= اشــک[ چشــمانش، صــاد صعیــد  دمــع  دال  از  پــس 
روییــد. ]= گیاهــان[ 

گشت. کنان  که منزلگاه یاران بود، خالی از سا سرزمین آبادشان 

که بر شتران جهاز بستند. گاه  صبر از جانم بار سفر بست، آن 

که بر شتران سواری، مهار زدند. گاه  گشت، آن  گونه هایم سرازیر  اشکم بر 

جماعتی اموّی به امید پاداشی سنگین، آنان را به سوی شام حرکت دادند.

از ســر نادانــی، یزیــد را راضــی ســاختند تــا بــر عطاشــان بیفزایــد و نیازشــان را شــتابان بــه آنــان 
کنــد. پیشــکش 

کاروان خواَنــد و قافلــۀ شــتران  کــه ســاربانی آواز  پــس همانــا بنی امّیــه را لعنــت می کنــم؛ مــادام 
کند. حرکت 

کنم و پروردگارم نیز به عذاب آنان بیفزاید. زیاد و یزید را لعن 
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که سرکشان پیشین نکردند! کردند  کاری  که با خاندان محّمد  نفرین بر ایشان 

کنم. ک خشک را با آن تر  که خا بر حسین چنان اشک خونین ریزم 

ک تو ببارد، گرد خا گردا ای طّف! بارانی سرشار از ابرهای شتابان 

ــه آن ابرهــا اشــکی  ک ــا آذرخش هایــی بلنــد  ــه زمیــن، ب کــم و انبــوه و نزدیــک ب از ابرهایــی مترا

می ســازند. روان  سیل آســا 

که بویی شبیه عود دارد. گوارا می فرستد، شفایت بخشد؛ بارانی  چون بر تو بارانی تند و 

کــه در خــّم  کــه از او احســاس ســامت و امــن می شــود[، ســام بــاد بــر آن  پــس از خــدای ســام ]= 

پرچم هــای والیتــش برپــا گشــت!

همان تاوت کنندۀ کتاب خدا که نیکوترین تاوتگرش بود و بهترین پی آیندۀ مصطفای راهنما.

کرد. گفت و آن را در آتش بیزاری اش داغ  که دنیا را طاق  همسر بتول، برادر رسول، 

کند! که جامه های عفاف بر تن  که جامۀ عفاف پوشید. زهازه از مردی  مردی 

روز صلح او را چون ابری باران خیز بینی؛ و روز جنگ همانند شیر بچه دار هجوم آورنده.

کیوان فراتر رفته بود. که نیکی های آن دست، از  که دستی بابرکت داشت  آن 

کند. که بر هرکه غلّو ورزد، راه عذر باز  و صاحب معجزات خیره کننده و روشن و تابان 
که هوش از سر می بَرد.1 که خبری است  از آن جمله: بازگشت خورشید پس از غروب؛ 

که زبان آوران خوش گفتار از وصفش درمانند.2 گلیم است  فضیلت دیگرش حرکت وی بر 

کــه از ســتارۀ  گرانســنگ و بلنــد او اســت  کهــف هــم از افتخــارات  گفتــن بــا اصحــاب  ســخن 
ک اعزل« نیز برتر رفته است. »سما

ــر  ــه ب ک ــود  ــی ب کس ــا  ــر تنه ــاب پیامب ــکان و اصح ــان نزدی ــه از می ک ــت  ــت او اس ــم فضیل ــن ه ای
گشــت و بــه ایــن فضیلــت، برتــری داده شــد. دوش او فــراز 

گرد آورد. گسترده و مفّصل در خود  که همۀ دانش ها را خواه فشرده و مجمل و خواه  او بود 

کامل فرمود. که با نماز و بخشش های خویش، دین و دنیایش را تمام و  او بود 

که با شمشیر و نیزه اش در خیبر، سخت ترین فتح ها آسان شد. او بود 

گذشت. کتاب )141-126/3(  1. حدیث بازگرداندن خورشید در همین 

کرده انـد: ثعلبـی ]الکشـف و البیـان: برگـۀ 310[؛ فقیـه مغازلـی ]مناقـب علـی بـن  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  2. آن را ایـن 
ابی طالـب: ص232[؛ قزوینـی از ابن عّبـاس و انـس بـن مالـک. بـه خواسـت خـدای تعالـی، متـن ایـن روایـت در جـای 

خـود خواهـد آمـد.
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ــران نهــاد، او را  کاف ــر شــانۀ  ــاری ســنگین ب ــه ب ک ــا ضربتــی  ــا مرحــب، ب ــن ب ــه ت ــن ب ــارزۀ ت در مب
ــرد. ک ــود  ناب

و عمرو بن عبدود از سپاهیان احزاب را تپیده در خون بر ریگزاران افکند.

کاســتی نگیــرد، آنــان را  گاه  کــه هیــچ  گشــت و بــا اراده ای آهنیــن  در تبــوک بــا دلیــران همــاورد 
ضربتــی زد و نابــود ســاخت.

کــه پروردگارمــان او را برگزیــد و توبــه اش  گاه  کــرد، بــه او توّســل جســت تــا آن  آدم چــون خطایــی 
را پذیرفت.

کــه  گشــت، آن هــم در ]آب[ طوفانــی  کشــتی اش در راه  کــرد تــا  نــوح او را در دعــای خویــش یــاد 
زمیــن سرشــار و ماالمــال از آن بــود.

گشت. که زبانه می کشید، بر وی خنک  کرد تا آتشی  خلیل نیز او را در دعای خویش یاد 

ــه پیشــتر ریســمان  ک ــا عصایــش مارهــای جــادو را  ــد ت ــه او خــدا را خوان ــل ب ــا توّس ــز ب موســی نی
بودنــد، فروبلعیــد.

گــور را بــه ســخن آورد و او از میــان  عیســای مســیح هــم بــا توّســل بــه او خــدا را خوانــد تــا مــردۀ در 
گور برخاســت.

در خّم، محّمِد پیامبر به حّق، او را برادر خویش خواند؛ و این فرمان قرآن بود.

کیــش  ناصبیــان مــرا در عشــق او ســرزنش و نکوهــش نمودنــد و مــن از ایشــان ســر پیچیــدم و بــر 
کردنــد. کــه دربــارۀ او غلــّو  کســانی شــدم 

که خداوند با آن، زنگار قلبم را زدود. کوری چشم آنان، به مدح او پرداختم؛ مدحی  به 

ک کفش ابوتراب مایۀ جا و روشنی آن است. کی فرارسد، خا و هرگاه چشمانم را خس و خاشا

کند و ابری باران تند ببارد، بر او درودهای مکّرر باد! کسی شبانه حرکت  که  مادام 

کند. که هر چه زمان بگذرد، زیباتر جلوه  ای امیرالمؤمنین! قصیده هایی ]از من[ بشنو 

کــه در حّلــۀ باِبــل زاده شــده و در فصاحــت، روی جــرول ]= ســخنور  قصائــدی اســت عربــی 
کــرده اســت. معــروف[ را خجلــت زده 

که برای صالح عرندس افتخاری جاودان بر فراز ستارگان برپا ساخته است. چنان واالیی یافته 

قلــب حســودان را داغ نهــاد و بــر ایــن قصیــده نیــز برتــری یافــت: »مــوی عــذار نــرم و صــاف بــر 
گشت.«1 گونه هایش ظاهر 

گذشت. کتاب )383/6(  که در همین  ی 
ّ
1. سرآغاز قصیدۀ شیخ عالءالّدین حل
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ای علــی! چکامــۀ مــن در مــدح تــو بلنــدا یافــت و بــا ایــن قصیــده برابــر گشــت: »بــر منزلــگاه خالی 
کــرده اســت.«1 کــه ویــران شــده و خانه هــای نــو دگرگونــش  یــاران نگریــم 

پی نامۀ شعر

شاعر ما ابن عرندس در این قصیدۀ خویش، شماری از افتخارات موالمان امیرالمؤمنین 

کـه پیش تـر در بـارۀ برخـی از آن هـا بـه تفصیـل سـخن رفـت و در بـارۀ برخـی دیگـر،  را یـاد نمـوده 

گفتـار مفّصـل مـا خواهـد آمـد. در اینجـا، تنهـا از مـوردی یـاد می کنیم کـه وی با این سـخن خود 

بـدان اشـاره نموده اسـت:
ــر  ــه ب ک ــود  ــی ب کس ــا  ــر تنه ــاب پیامب ــکان و اصح ــان نزدی ــه از می ک ــت  ــت او اس ــم فضیل ــن ه ای

گشــت و بــه ایــن فضیلــت، برتــری داده شــد. دوش او فــراز 

کنـار بت هـا بـرد و فرمود:›بنشـین!‹  از علـی روایـت شـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ مـرا بـه 

کنار کعبه نشسـتم و آن گاه، رسـول خدا؟ص؟ بر شـانۀ من فراز گشـت و فرمود:›برخیز و مرا به آن 

بـت برسـان!‹ وی را بـر شـانۀ خـود بـاال بـردم و چون ناتوانی مـرا زیر آن بار دید، فرمود:›بنشـین!‹ 

بـر  بـرای سـوار شـدنم  آوردم. آن گاه، رسـول خـدا؟ص؟  فـرود  از شـانۀ خـود  را  او  و  پـس نشسـتم 

بـر دو شـانۀ وی  پـس  فـراز شـو!‹  مـن  بـر شـانۀ  فرمـود:›ای علـی!  مـن  بـه  و  شـانه اش نشسـت 

گـر خواهم، به  برنشسـتم و رسـول خـدا؟ص؟ مـرا بـاال بـرد؛ و چـون چنین کرد، احسـاس کـردم که ا

افـق آسـمان دسـت توانـم یافـت. سـپس بـر کعبـه برآمـدم و رسـول خـدا؟ص؟ کنـار رفـت. آن گاه، 

کـه از آِن قریـش و سـاخته شـده از مـس بـود و آن را بـا میخ هایـی آهنیـن بـه  بـت بزرگ تـر آنـان را 

زمیـن ]= بـام کعبـه[ کوبیـده بودنـد، فروخوابانیـدم. رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن فرمود:›به شکسـتن 

مـن  بـه  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  بـودم  مشـغول  بـدان  همچنـان  و  پرداختـم  بـدان  بپـرداز!‹  آن 

می فرمود:›هـان؛ هـان؛ هـان!‹ و مـن همچنـان بـه آن مشـغول بودم تا بر آن چیره گشـتم. سـپس 

کردم و درهم شکستم و فرود آمدم.« کن!‹ پس آن را خرد  فرمود:›آن را ُخرد 

کتاب  که 75 بیت دارد و در همین  1. این بیت آغاز قصیدۀ جمال الّدین خلعی در بارۀ امام شـهید سـبط پبامبر اسـت 
)18/6( به همین بیت آن اشـاره شـد. شـرح حال شـاعر نیز در همان )ص12-19( گذشـت.
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را  کـن!‹ پـس آن  پرتـاب  را  آمـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:›آن  در عبـارت دیگـر 

کـه شیشـه درهـم شـکند. سـپس فـرود آمـدم.« و در  کـردم و درهـم شکسـت، چنـان  پرتـاب 

کعبـه فروَجسـتم.« فـراز  لفظـی آمـده اسـت: »از 

نیـز از جابـر بـن عبـداهلل نقـل شـده اسـت: »همـراه پیامبـر؟ص؟ بـه مّکـه درآمدیـم. در خانـۀ 

خـدا و پیرامونـش 360 بـت بـود. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـان افکنـدن آن هـا را داد و همـۀ آن هـا بـه 

چهـره فروافکنـده شـدند. بـر فـراز خانـه، بتـی بلندبـاال بـه نـام هبـل بـود. پیامبـر؟ص؟ بـه علـی 

کعبـه  نگریسـت و فرمـود:›ای علـی! تـو بـر مـن سـوار می گـردی یـا مـن بـر تـو تـا هبـل را از پشـت 

گفتـم:›ای رسـول خـدا! البّتـه تـو بـر مـن سـوار می شـوی.‹ چـون بـر  گویـد:[  فروانـدازم؟‹ ]علـی 

ی را بـر دوش  گرانبـار بـود، نتوانسـتم و کـه از بـار رسـالت  پشـت مـن نشسـت، بـدان جهـت 

گفتـم:›ای رسـول خـدا! مـن بـر تـو سـوار شـوم.‹ او خندیـد و فـرود آمـد و پشـتش را بـرای  کشـم. 

گـر  مـن خـم نمـود و مـن بـر آن نشسـتم؛ و سـوگند بـه شـکافندۀ دانـه و پدیـد آورنـدۀ جانـداران! ا

کعبـه فروافکنـدم  گیـرم، می توانسـتم. پـس هبـل را از پشـت   می خواسـتم آسـمان را در دسـت 

که باطل نابودشدنی  و آن گاه، خدای تعالی چنین نازل فرمود:›و بگو: حق بیامد و باطل نابود شد؛ 

است.‹ ]اسراء/81[«

بـت  آن  کنـار  تـا  فرمود:›برخیـز  علـی  بـه  »پیامبـر؟ص؟  اسـت:  شـده  نقـل  ابن عّبـاس  از 

یـم و آن را بشـکنیم!‹ سـپس بـا هـم برخاسـتند و چـون بـدان رسـیدند،  کعبـه رو بـر بلنـدای 

ی  پیامبـر؟ص؟ بـه او فرمود:›بـر دوش مـن بایسـت تـا تـو را بـر آن بـاال بـرم!‹ علی جامۀ خـود را به و

داد و رسـول خـدا؟ص؟ آن را بـر دوش خـود افکنـد و سـپس علـی را بـاال ُبـرد تـا بـر فـراز خانـه نهاد. 

کعبـه پرتـاب نمـود. آن گاه، رسـول خـدا؟ص؟ نـدا  پـس علـی آن بـت مسـین را برگرفـت و از فـراز 

کـه او را دو بـال بـود.« گویـا  کعبـه فروجسـت؛  داد:›فـرود آی!‹ پـس علـی از فـراز 

بـا ذکـر سـند  یـخ  گروهـی از حافظـان و پیشـوایان حدیـث و تار اثـر ]افتخارآمیـز[ را  ایـن 

فـان سـده های پسـین آن را از ایشـان برگرفتـه و بی هیـچ ایـراد در سـندش، از 
ّ
کـرده و مؤل روایـت 
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کتاب هـای خویـش یـاد نموده انـد. شـماری از آنـان از ایـن قرارنـد: م در 
ّ
بـاب ارسـال مسـل

1. أسباط بن محّمد قرشی )د.200( که احمد )المسند ]136/1[( از وی روایت نموده است.

ی گزارش  کـه سـیوطی ]جامع األحادیـث: 272/16[ از و 2. حافـظ ابوبکـر َصنعانـی )د.211( 

نموده اسـت.

ُزرقانـی  کـه  اآلثـار: 534/8[ )د.235(  و  فـی األحادیـث  ]المصّنـف  ابن ابی  َشـیبه  3. حافـظ 

کرده اند. گزارش  دّنّیه: 336/2[ و سیوطی از او 
ّ
]شرح المواهب الل

کـه  بـا سـند صحیـح  )المسـند: 84/1 ]136/1[(  4. پیشـوای حنبلیـان، احمـد )د.241( 

ثقه انـد. یانـش  راو همـۀ 

5. ابوعلی احمد ماِزنی )د.263( که نسائی ]الّسنن الکبرٰی: 142/5[ از او روایت کرده است.

6. حافظ ابوبکر  بّزار )د.292( چنان که در  ینابیع الموّده ]138/1[ آمده است.

7. حافظ ابن شعیب نسائی )د.303( )خصائص أمیرالمؤمنین؟ع؟ : ص31 ]ص134[(�

8 . حافظ ابو َیْعلٰی موصلی )د.307( )المسند ]251/1[(�

9. حافظ ابوجعفر طبری )د.310( چنان که در جمع الجوامع ]272/16[ آمده است.

10. حافظ ابوالقاسم َطَبرانی )د.360( آن گونه که در تاریخ الخمیس ]86/2-87[ یافت گردد.

 )]398/2[  367/2 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  )د.405(  نیشـابوری  کـم  حا حافـظ   .11

ضمـن صحیـح شـمردن آن.

12. حافظ ابوبکر شیرازی )د.410/407( در نزول القرآن، از طریق جابر.

13. حافظ ابومحّمد احمد بن محّمد عاصمی در زین الفتٰی فی شرح سورۀ هل أتی�

14. حافظ ابوُنَعیم اصفهانی )د.430 1( که خطیب به گونۀ امالء از وی روایت کرده است.

ی روایت  کـه خوارزمـی ]المناقـب: ص123[ از طریق و 15. حافـظ ابوبکـر بیهقـی )د.458( 

کرده اسـت.

که همین درست است. )ن.( 1. در چاپ پیشین الغدیر، 340 درج شده، ولی در چاپ مرکز الغدیر، 430 آمده 

)20(
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یخ بغداد: 302/13�  16. حافظ خطیب بغدادی )د.463( در تار

از  ]ص202[(  أبی طالـب؟ع؟  بـن  علـی  )مناقـب  )د.483(  ابن   َمغاِزلـی  ابوالحسـن  فقیـه   .17

ابوهریـره. طریـق 

کـه در کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن  ی )د.530 1( چنـان  18. حافـظ ابوعبـداهلل فـراو

اسـت. آمـده  ]ص257[  گنجـی  تألیـف  أبی طالـب؟ع؟ 

19. اخطـب خطبـاء خـوارزم )د.568( )المناقـب: ص73 ]ص123-124[( از طریـق حافـظ 

کم. بیهقـی و حافـظ حا

علـــّی  فضائـــل  فـــی  المنتقـــی  )األربعـــون  کمـــی  حا ابوالخیـــر  رضّی  الّدیـــن  حافـــظ   .20

� ) ]1 2 7 ص [ ؟ع؟ تضـــی لمر ا

21. حافظ ابوالفرج ابن جوزی )د.597( )صفة الصفوه: 119/1 ]310/1[(�

کـه در کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن  22. حافـظ ابوعبـداهلل ابن نّجـار )د.643( چنـان 

أبی طالـب؟ع؟ ]ص257[ آمـده اسـت.

23. ابوسالم بن طلحۀ شافعی )د.652( )مطالب الّسؤول: ص12(�

مه ]ص27[(�
ُ
24. ابومظّفر یوسف سبط ابن جوزی )د.654( )تذکرة خواص األ

گنجـی )د.658( )کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟:  25. حافـظ ابوعبـداهلل 

کرده انـد و حدیثـی  کـم و بیهقـی روایـت  گفتـه اسـت: »آن را حا ص128 ]ص257-258[(. همـو 

م به شمار رود.«
ّ
که نزد ناقالن حدیث، حسن و مسل است 

یخ الخمیس آمده است. که در تار 26. حافظ صالحانی؛ چنان 

از  نقـل  بـه   )]150/3[  200/2 ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر )د.694(  طبـری  محّب الّدیـن  حافـظ   .27

کمـی. حا و  ابن جـوزی  و  احمـد 

28. جمال الّدین ابوعبداهلل ابن نقیب )د.698( در الّتفسیر و العبر�

1. در متن 350 آمده، ولی 530 درست است. )ن.(

)22(
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وئی )د.722( )فرائد الّسمطین ]249/1[(� 29. شیخ اإلسالم حّمُ

الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  )تلخیـص  )د.748(  ذهبـی  شـمس الّدین  حافـظ   .30

کیـزه و متـن آن را زشـت و ناپذیرفتنـی شـمرده اسـت. ی سـند ایـن روایـت را پا ]398/2[(. و

امینـی گویـد: در آن سـده های گذشـته، هیـچ حافظـی ایـن را درنیافـت کـه متن حدیث 

کـرد و او در این حدیث،  کـه روزگاْر ذهبـی را ارزانی  یـاد شـده زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت تـا آن 

ی  کـرد؛ اّما این زشـتی و ناپذیرفتگـِی وهم آمیز همراه و تیـز نگریسـت و آتـش کینـه اش او را داغ 

ی نکرد. ی هیـچ محّدثی از او دنبالـه رو ک سـپرده شـد و پـس از و بـه خـا

31. حافظ زرندی )درگذشتۀ هفتصد و پنجاه و اندی( )نظم ُدَرر الّسمطین ]ص125[(�

العّمـال  کنـز  در  کـه  _ چنـان  الکبیـر  الجامـع  در  )د.911(  32. حافـظ جالل الّدیـن سـیوطی 

)407/6 ]171/13[( آمـده اسـت _ از ابن ابی  َشـیبه و عبدالـّرّزاق و احمـد و ابن  َجِریـر و خطیـب 

کـم ایـن حدیـث را صحیـح شـمرده اسـت. نیـز او )الخصائـص  کـه حا کـم. وی یـاد نمـوده  و حا

کـرده اسـت. الکبـری: 264/1 ]438/1[( از آن یـاد 

دّنّیـه: 204/1 ]586/1[( بـه نقـل از 
ّ
33. حافـظ ابوالعّبـاس َقسـَطالنی )د.923( )المواهـب الل

ابن نقیب.

نقـل  بـه  )تاریـخ الخمیـس: 95/2 ]86/2[(  34. قاضـی دیاربکـری مالکـی )د.982/966( 

ـِف شـواهد الّنبـّوه� 
ّ
از َطَبرانـی و زرنـدی و صالحانـی و ابن نقیـب َمْقِدسـی و محـّب طبـری و مؤل

سـپس گفتـه اسـت: »آن گاه، علـی خواسـت تـا فرود آید؛ پـس برای ادب گـزاری و مالحظۀ حال 

پیامبـر؟ص؟ از جانـب نـاودان خـود را بـه زمیـن افکنـد و چـون بـر زمیـن فـرود آمـد، لبخنـدی زد. 

کـه خـود را از  گفـت:›از آن روی لبخنـد زدم  پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ لبخنـدش از وی پرسـید. او 

آن بلندجـای افکنـدم و دردی بـه مـن نرسـید!‹ فرمود:›چگونـه دردی بـه تـو برسـد، حـال آن کـه 

گویـد: محّمـد تـو را فـراز ُبـرد و جبرئیـل فـرود آوْرد؟‹ شـاعر 
کند‹. که یادش آتش افروخته را خاموش  گفتند: ›در بارۀ علی مدحی پرداز  مرا 

)23(
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کــه بــه  گشــتند تــا آن جــا  گمــراه  کــه خردمنــدان در بــارۀ او  گویــم  گفتــم: نتوانــم مــدح مــردی را 

پرســتش او پرداختنــد.

پیامبر مصطفی در شب معراج چون به آسمان فراز شد، به ما فرمود:

کرد.‹ که قلبم خنکایش را حس  ›خداوند دستش را بر پشت من نهاد، چنان 

که خداوند دستش را نهاده بود.« علی هم پایش را همان جا نهاد 

بی شافعی )د.1044( )السیرة الحلبیه: 97/3 ]86/3[(�
َ
35. نور الّدین َحل

از  نقـل  بـه   )336/2 دّنّیـه: 
ّ
الل المواهـب  )شـرح  )د.1122(  مالکـی  ُزرقانـی  ابوعبـداهلل   .36

اسـت: سـروده  نیکـو  »شـاعر  اسـت:  گفتـه  سـپس  کـم.  حا و  ابن ابی  َشـیبه 
که در جایگاه بس بلند قاب قوسین، آن را قرار دادی؛ ای پروردگار! تو را سوگند دهم به پایی 

که شانۀ آن پیامبر تأییدیافته در رسالتش، نردبانش شد! و به حرمت پایی 

گام مرا بر صراط استوار دار و مرا رهایی بخش و ]از عذاب[ سالم بدار! کرامت فرما و 

خ نهراسد.« که هرکس آن دو اندوخته اش باشند، هرگز از دوز گردان؛  و آن دو را اندوختۀ من 

کتـاب  کـه سـخنش در همیـن  37. شـهاب الّدین آلوسـی )د.1270( )شـرح العینّیـه: ص75( 

گذشـت.  )22/6(

38. شیخ ابوبکر بن محّمد حنفی )د.1270( )قرة العیون المبصره: 185/1(�

بـــّزار  از   )]138/1[ ص193  المـــوّده:  )ینابیـــع  )د.1293(  ُقْنـــُدوزی  کالن  خواجـــه   .39 

و ابو َیْعلٰی موصلی.

حاشـیۀ  _ در   )]102/2[ النبویـه  )السـیرة  )د.1232(  مّکـی  َدْحـالن  ینـی  َز احمـد  سـّید   .40

اسـت: سـروده  نیکـی  بـه  »شـاعر  گویـد:  او   . _ )293/2( الحلبیـه  السـیرة 

ــد قـــاب قوســـین، آن را  ــگاه بـــس بلنـ ــه در جایـ کـ ــه پایـــی  ــوگند دهـــم بـ ــو را سـ ــروردگار! تـ  ای پـ

قرار دادی!

_ تا پایان بیت های یاد شده _ .«

41. سّید محمود قراغولی حنفی )جوهرة الکالم: ص55 و 59(�
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شاعر

ی، مشـهور به ابن عرندس، از برجسـتگاِن 
ّ
شـیخ صالـح بـن عبدالوّهـاب ابن عرندس حل

کـه در فقـه و اصـول قلـم می زدند و در سـتایش و سـوگ پیشـوایان  شـیعیان و از دانشـورانی بـود 

کـه نشـان می دهـد تـا پـای جـان در دوسـتی آنان می کوشـیده  اهـل بیـت؟مهع؟ سـروده هایی دارد 

طریحـی  مـا  شـیخ  را  ی  و سـروده های  از  پـاره ای  اسـت.  می نمـوده  سـتیز  دشمنانشـان  بـا  و 

کنـده اسـت.  )المنتخـب ]254/2[( آورده و شـماری از آن هـا نیـز در مجموعه هـا و ُجنگ هـا پرا

ی را آورده و او را بـه دانـش و فضـل و  ی در الطلیعـة فـی شـعراء الشـیعه، شـرح حـال و مـه سـماو
ّ

عال

گـون سـتوده اسـت. خطیـب فاضـل  گونا تقـوا و عبادت پیشـگی و دسـت داشـتن در علـوم 

ی را به نیکی سـتوده اسـت. در الطلیعة فی شـعراء الشـیعه  یعقوبی )البابلّیات ]144/1[( چون او، و

ۀ فیحاء ]= دلگشـا[ درگذشـت و همان جا دفن 
ّ
ی در حدود سـال 840 در حل که و یاد شـده 

یارت روند و از آن تبّرک جویند. گشت و قبرش را به ز

ابن عرنــدس در شــعر خویــش، بــه شــیوۀ شــیخ عالء الّدیــن شــفهینی _ کــه شــرح حالــش 

گذشــت _ بــه آوردن جنــاس عالقــه داشــت و شــعرش توانمنــد و  کتــاب )356/6(  در همیــن 

حــرص  گــر  ا و  کنــد  حکایــت  لغــت  و  عــرب  ادب  در  بســیارش  مهــارت  از  و  بــود  اســتوار 

کــه در اشــعارش یافــت می شــود، نبــود، ســروده هایش رســاتر و  یدنــش بــر جنــاس فــراوان  ورز

که هست. برتر از این بود 

ی، قصیده ای است رائّیه که بنا به آن چه در میان هم مذهبان ما  از جملۀ سروده های و

که امام حّجت منتَظر _ عّجل اهلل تعالی فرجه _  شهرت دارد، آن را در مجلسی نخوانند، مگر این 

در آن حضور یابد. همۀ این قصیده در المنتخب )75/2 ]352/2[( تألیف شیخ ما طریحی 

گردد؛ و آن چنین است: یافت 
ــمیم  ــد و ش ــد ش ــترده خواه گس ــوده و  گش ــعرهایم  ــدۀ[ ش ــم پیچی ــار ]در ه ــول روزگار طوم در ط

ــان از آن هــا برخواهــد خاســت. خــوش یادت

)25(
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ــه خواســته هایش محــروم نخواهــد شــد. باطنــش  گوینــده اش از رســیدن ب ــه  ک چکامه هایــی 

حمــد اســت و ظاهــرش شــکر.

کــرده، می ماَنــد. پــس سرشتشــان تابنــده اســت  ع   مطلــع قصیده هایــش بــه ســتارگاِن طلــو

و نورهایش همچون شکوفۀ سپید.

کــه وقتــی نمایــش داده می شــوند، دل هــای مــا را جــا می دهنــد، بــا  ماننــد عروســانی هســتند 

افســرانی از مرواریــد و تاج هایــی از طــا.

گواهــی دهــد و بــر رخسارشــان طاهایــی  کــه حّســان بــن ثابــت بــه برتری شــان  چنــان خوبروینــد 

کــه زرهــا بــا آن زینــت می یابنــد. اســت 

کشــم و شــبانگاهان بیــدار مانــم تــا یــاد مــن بــه ســبب آن هــا  آن هــا را چــون مرواریــدی بــه رشــته 

و به حرمت شما زنده بماند.

که تحّمل جدایی تان را ندارد. کنان سرزمین طّف! شما را درود باد از دوستاری  پس ای سا

دیوان هــای ستایشــتان را پــس از درهــم پیچیــده شــدن، بازگشــودم و بــر هــر صفحــه از مــدح 
خــود برایتــان ســطری نگاشــتم.

شــعرم بــرای شــما بــا اشــک چشــمانم درهــم آمیخــت. ســپیدِی ایــن درهم آمیختــه، شــعر مــن 
کنــده می شــوند. ــم پرا گونه های ــر  ــه ب ک اســت و ســرخِی آن، اشــک هایم 

کــه همانــا بــه حــّق خودتــان ســوگند! میعــاد  کــه از انــدوه شــما تســّلی یافتــه ام؛  مــرا مّتهــم نســازید 
آرام و قــرار مــن روز حشــر اســت.

خــواری ام بــه برکــت شــما، عــّزت؛ فقــرم بــه برکــت شــما، غنــا؛ دشــواری ام بــه برکــت شــما، 
آســانی؛ و شکســتگی ام بــه برکــت شــما، ســامان و اصــاح اســت.

آذرخــش ابرهــا از ســرزمین شــما بــر مــن بــا رفــق و مــدارا می درخشــد و بــا درخشــش خویــش، از 
ــاران درشــت فرومی ریــزد. چشــمانم ب

چشانم همانند خنساء1 همواره اشک ریز است و قلبم در مهرتان چون صخره ای استوار.
کــه  کــه روزی در آن بودیــد، ایســتادم، پــس ســراتان پــس از شــما و ســختی هایی  بــر ]دِر[ ســرایی 

کشــیدید، خشــک و خالی از ســکنه شــده اســت.2

که به دسـت  که در سـوگ برادِر پدری اش، صخر،  1. خنسـاء دختر عمرو بن حارث، زنی شـاعر و نامدار از صحابه اسـت 
بنی اسـد کشته شد، شـعر بسیار دارد.

کـه بـا ایـن بیـت متناسـب تر اسـت و ترجمـه نیـز بـر همیـن  2. در متـن »فقـر« آمـده، ولـی در اعیـان الشـیعه »قفـر« درج شـده 
پایـه انجـام شـد. )ن.(
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گفتــن دانــش الهــی  کــه روزی جــای درس  گشــته، حــال آن  ]نشــان ها و[ راه هایــش دیگــر محــو 

و قــرآن بــود.

باران اشــکم بر آن جاری گشــت تا آن گاه که درختان بان و ســدر از اشــکم ســیراب شدند.

گــردد؛ و نشــانه های خانــۀ شــما در  کــه روح از بدنــم جــدا  ــان، مــرا خــوش آمــد  پــس از دوری ت

گردش درآمد؛ خاطرم به 

که ابر از آن جا دور شد و نبارید و دیگر پس از حسین، خیری ندید. در حالی 

همان امام هدایت، سبط پبامبر، پدر امامان، خداوندگار نهی، و موالی صاحب امر.

که پدرش مرتضی، راهنمای هدایت و وصّی و همتا و داماد رسول خدا است. امامی 

گریستند. که انس و جّن و آسمان و درندگان بیابان و پرندگان و خشکی و دریا بر او  امامی 
گردش به اختیار در طوافند.1 ک بر  که همواره فرشتگان تابنا گنبدی سپید در طّف  او را است 

کســی  کــه ایــن ســخنش راســت و آشــکار اســت و غیرقابــل شــناخت نیســت ]=  رســول خــدا 

کــه آن را ندانــد[، در بــارۀ وی فرمــود: نیســت 

که هیچ ولّی ای آن را ندارد،  چه رسد به زید و عمرو: »سه ویژگی به او بخشیده شده 

کــه  گاه  گنبــدش دعــا مســتجاب می شــود، آن  کــه در آن شــفا اســت و در زیــر  او را تربتــی اســت 

گردد؛ گزند دچار  گرفتاری و  کسی به 

کم و نه بیش.« که ُنه امام حق هستند، نه  گوهرین از او برآیند  و نسلی 

که از هر انگشتش دریایی روان است؟ کشته شود، حال آن  کربا  آیا حسین تشنه کام در 

کوثر است و آب فرات َمهر مادرش فاطمه است؟ و فردای قیامت، پدرش ساقی حوض 

کربا در جنگ بر او روا داشت! که شمر در روز  ای دریغ و حسرت جانم بر حسین و جنایتی 

با سپاهی چون شب تاریک به نبرد او آمد که کمان ها هال هایش بودند و نیزه ها ستارگانش.

کشیده بود. ک برانگیخته، و نیزه ها  گرد و خا پرچم هاشان بلند، شمشیرهاشان تیز، 

که هیچ عذری ندارند. گروهی خیانت پیشه  گرد آمدند؛  سرکشانی از بنی امّیه در آن سپاه 

کــرد تــا حکومــت عــراق را از آِن خــود ســازد؛ و حکومــت شــام و مصــر  یزیــد ســرکش آنــان را روان 

او را بســنده نبــود.

1. در آن سـده ها گنبـد مقـّدس آن امـام، سـپید بـوده کـه امـروز روکش هـای طـال آن را پوشـانده اسـت و رنگ زردش چشـم ها 
را می نـوازد، چنـان کـه درونش کاخی بلند اسـت از شیشـه.
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گناهــی ســنگین بــر  کمــر بســت و از ایــن پشــتیبانی، بــار  زادۀ زیــاد در ایــن نبــرد بــه یــاری آن هــا 

گرفــت. دوشــش قــرار 

گماشــت. اّمــا آن  کــه در حقیقــت نحــس بــود، بــه فرماندهــی آن ســپاه  او هــم زادۀ ســعد را 

کــه حکومــت ری بــه او برســد. نفرین شــده، چنــدان عمــر نکــرد 

گریخت و شّر روی آورد. کربا به هم رسیدند، عمل به خیر  چون دو سپاه در سرزمین 

در دهۀ نخست محّرم او را محاصره کردند، حال آن که شمشیرهای تیز در دست هاشان می خرامید.

ک  گرمــا قلبــش را هــا کــه تــِب  چــون نیزه هــا در هــم تنیدنــد، آن جوانمــرد برخاســت و در حالــی 

کــرده بــود، یــورش آورد.

کــش در دل آن  گویــی طلعــت تابنا کــه  و در میــدان نبــرد اســب نجیبــش را بــه جــوالن درآورد 

کــه از دل شــب تاریــک ســر بــرزده اســت. ســپاه، ســپیده دمی اســت 

کــردن  ــا اســت[ و حملــه  کــرده ]و ســریع و بادپ ــاد در آن منــزل  کــه ب ــا اســت  آن اســب را چهــار پ

کاستی او نگشته بود. گریز، مایۀ عیب و  زینت او بود و 

که باز فرود آید و جمعشان را به هم زند. گویا الشخورانی بودند  کند؛  گروه را پرا پس جمع آن 
خاطرۀ لیلة الهریر را برایشان زنده کرد که سگان گرد شیر شرزه را گرفتند و به زوزه پرداختند.1

که روز قیامت پاداشی چند چندان دارند. کردند  در آن جا، صالحان جان خویش را فدای او 

گردانــده، بــه یــاری وی برخاســتند. حــّر ]بــن یزیــد[ از ســعادت  کافــران روی  دلخواهانــه از 
کــرد.2 خویــش، ســخاوتمندانه جانــش را فــدای او 

کشید. که مّدش زندگی سبط پبامبر را به جزر  کردند  نیزه های بلند و تیز به سوی او دراز 

کــه  گــردن ســبط پبامبــر نشــاند  از دیــن بــرون شــده ای در تنگنــای جنــگ، بــا خیانــْت تیــری بــر 

گلویــش را دریــد.

گــرد او بــه  کشــته از پشــت اســب نجیبــش بــر زمیــن افتــاد و اســب بــر  کریــم بخشــنده،  پــس آن 

شــیون پرداخــت.

1. لیلـة الهریـر از شـب های صّفیـن بـود کـه نزدیک به 70/000 تن در آن کشـته شـدند و موالمـان امیرالمؤمنین؟ع؟ و یارانش 
کـه تـا ابـد یـادش زنـده اسـت. هریـر )بـر وزن امیـر( زوزه کشـیدن سـگ اسـت، نـه پـارس  در آن شـب دالوری هایـی کردنـد 

آن، بـر اثـر بی تابـی در برابر سـرما.

که ابن اثیر آورده است. 2. حّر بن یزید ریاحی تمیمی یربوعی؟س؟ بزرگ قوم خویش در جاهلّیت و اسالم بود؛ چنان 
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گردنش را برید. نیزۀ سنان درونش را درید و شمشیر شمر رگ 

کهنه بافت. گسترد و دست اسبان برای او جامه ای  تندباد ]دشت[ بر وی دامن 

کوه های بلند به زلزله افتاد و دریا به تاطم. هفت آسمان بر وی لرزید و 

خ شد. گریست و چهرۀ تیرۀ زمین با خونش سر که آسمان بر او خون  کشته ای  آه از تو ای 

خ گشت؛ جامه هایی که روز حشر از دیبای سبز خواهد بود. در نبرد، جامه هایش از خون سر

که اسیر و بیمار شبانه از آن ]دشت[ در بند اسارت برفت. دریغ و حسرت بر زین العابدین 

گرفتــه شــدند و پــرده و چــادر ]خیمه هاشــان[ مــورد  زنــان خانــدان رســول خــدا بــه بردگــی 
قــرار می گیــرد. و هتــک  یــورش 

کــه ســربرهنه بــر جهــاز مرکب هــا ســوار شــدند و مــردم، از بنــده و آزاد، بــه آنــان  اســیرانی بودنــد 
نظر می کردند.

گوهر و طا آویخته است. گوشواره هایش  کاخ ها محفوظ است و از  رمله1 در سایه سار 

ک در روز حشر پیش آید! که فاطمۀ پا گاه  خ، آن  وای بر یزید از عذاب دوز

خ. جامه هایش یکی از سّم، سیاه باشد و یکی از خون سبط پبامبر، سر

در حالی که دیده ها به او خیره شده اند و هر قلبی از مهابتش هراسان است، ندا سر می دهد؛

و با بانگ بلند نزد خدای واال شکوه می برد، حال آن که موالمان علی هم پشتوانۀ او است.

کــه  ــد عــذر آورد  ــه توان ــدارد. و چگون ــرزدن ن ــوان دم ب ــد ســرکش از جنایــت خویــش ت پــس یزی
ــود؟ ــدر ب ــت و غ کارش خیان

کاخی آماده سازند. خ برایش  کنند و بهشت را بر وی حرام سازند و در دوز پس او را قصاص 

آن روز، آوازخوانــان برایــش بــه طــرب نغمــه ســرمی کردند و او بــه طــرب می افتــاد و در جام هــای 
زریــن برایــش بــاده می ریختنــد.

گردد و آن باده در قلبش آتش نشاند. آن ساز و آواز در قیامت برایش رنج و عذاب 

که صاحب دندان مرزبان اسام بود؟ کوبیده، حال آن  آیا از جهل، دندان سبط پبامبر را 

کــه خلیفــۀ پیامبــر اســت و بــا عــدل خویش،  کــرد  ایــن خــون را فقــط کســی خون خواهــی خواهــد 

شکســتگی دیــن را ســامان و ترمیــم خواهــد کرد.

که عبدالّرحمان بن حّسان در تغّزل با او شعری دارد با این سرآغاز: 1. رمله دختر معاویة بن ابی سفیان بود 
که راهمان را با آرزو می پیمودیم؟ ای رمله! آیا روز عشقبازی را به یاد داری   

گردد. که در شرح حال نامه ها یافت  گفتن این شعرهای تغّزلی، حکایتی است  و برای   
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گام برمی دارند. کامیابی و عّزت و پیروزی فراپیش او  گیرند و  فرشتگان از هر سو وی را در بر 

کارگزارش خضر است. کند و دربانش عیسی و  سرنیزه  اش در زره  پوش ها راه باز 

کــه پادشــاهان قدرتمنــد را زور و ســتم  گاه  گــردد، آن  عمامــۀ جــّدش بــه حــّق بــر ســرش ســایبان 

ســایبان اســت.

که سینۀ او در برش داشته باشد! سینه اش دربردارندۀ دانش نبّوت است. خوشا دانشی 

ک و راهنما و دانشمند بزرگ. او است محّمد فرزند امام عسکری، پرهیزگار و پیراسته و پا

که در طوس وی را مزاری است. از نسل علی هادی و محّمد جواد و آن 

کــه چــون رحلــت نمــود، شــمیم دلنــوازش بغــداد  یعنــی علــِیّ رضــا فرزنــد موســی؛ همــان موســی 

گرفــت. را فرا

که افتخار به دانش او فخر می ورزد. راست وعده ای از نسل صادق، امامی 

مایۀ شادمانی ]و چشم روشنی[ سرورمان امام محّمد، پیشوای شکافندۀ دانش پیامبران.

گیاهان خشک سبز شدند. گریست و از اشکش  که  از نسل زین العابدین، همو 

کان روییده است. که از آن پا کی  زادۀ حسین فاطمی و حیدر وصّی؛ پا

گرفت! که بخشش سرشارش همگان را فرا حسن مسموم، عموی او است. زهازه امامی را 

گشت. که قرآن بر پدرانش نازل  همنام رسول خدا و وارث دانش او است؛ امامی 

آن ها نورند؛ نور خدای شکوهمند. آنانند تین و زیتون و شفع و وتر.

در  قــرآن  کــه  مبارک مردمــی  او؛  دانــش  گنجینــه داران  و  خــدا  وحــی  فــرود  جایــگاه  آناننــد 

شــد. نــازل  خانه هاشــان 

گیــرد،  ذّر شــکل  کــه جهــان  آن  از  پیــش  و  نگاشــته شــده  عــرش خــدا  فــراز  بــر  نام هاشــان 

بــود. محفــوظ  او  نــزد  نام هاشــان 

گر آنان نبودند، خداوند آدم را نمی آفرید و هیچ زید و عمروی در جهان نبود. ا

و زمین گسترده نمی گشت و آسمان فرازیده نمی شد و خورشید برنمی دمید و ماه تابان نمی گشت.

کــه بــه واســطۀ آن هــا1 خــدا را خوانــد و نجــات یافــت و  کشــتی نشســت، آن گاه  چــون نــوح در 

کار تمــام شــد. طوفــان فرونشســت و 

1. در متـن »بـه« درج شـده، ولـی منتخـب طریحـی »بهـم« آمـده کـه درسـت بـه نظـر می رسـد و ترجمـه بـر همین پایـه صورت 
گرفت. )ن.(
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گر ایشان نبودند، آتش بر ابراهیم بی خطر و سرد نمی شد وآن آتش خاموش نمی شد. ا

گر آنان نبودند، اندوه یعقوب زدوده نمی شد و رنج های اّیوب از میان نمی رفت. ا

ــدازه ]و  ــان آن را به ان ــد و چن ــرم ش ــت داوود ن ــن در دس ــه آه ک ــود  ــان ب ــّر ایش ــه س ــک ب ــا تمّس ب

ــود. ــران ش ــه در آن حی ــه اندیش ک ــت  ــف[ یاف ظری

گداختــه  کــه مــس  گشــت  و چــون آن فــرش، ســلیمان را حرکــت داد، چشــمه ای برایــش جــاری 

از آن می جوشــد.

گشــت و رفتنش یک ماه و آمدنش یک ماه به درازا می کشــید. و باد در دســت او رام و آرام 

کــه فرعــون از اوامــر او ســر بــاز زد و ســحر  گاه  آنــان ســّر موســی هســتند و راز آن عصاینــد، آن 

جادوگــران از جانــب حضــرت موســی در ربــوده شــد.

گور زنده برخیزاند. گر ایشان نبودند، عیسی بن مریم نمی توانست عازر را از  ا

سّر و فضیلت ایشان در هستی جریان یافت و هر پیامبری از سّر ایشان بهره ای دارد.

گــر آنــان نبودنــد،  گشــت. ا گرانمایــه  گشــت و افتخــارم از آنــان  شــأن مــن بــه ســبب ایشــان واال 

در میــان مــردم یــادی از مــن نبــود.

کفر، آن را پدید آورد. که  ای خاندان طه! مصیبت شما داغی است برای اسام 

ای ســاز و بــرگ مــن در روزهــای ســخت! چــون دهــۀ نخســت محــّرم فرارســد، بــر شــما نوحــه 

می  ســرایم و از انــدوه می گریــم.

مادام که زنده ام، بر شما می گریم. هرگاه بمیرم نیز چکامه ها و سوگ سروده ها بر شما می گریند.

ای خاندان طه! َمهر عروس اندیشۀ صالح بن عرندس، قبول خاطر شما است.

کــه یادتــان در  گشــایند، در حالــی  کمــال، زبــان بــه مــدح شــما  سخن ســرایان چگونــه تواننــد بــه 

آیــات قــرآن بــه ســتایش آمــده اســت؟

زادگاه شما بطحای مّکه و صفا و زمزم و خانۀ خدا و حجر اسماعیل است.

که شما اندوخته اش باشید! کسی  شما را دستاویز روز معاد خود ساخته ام. خوشا 

کهنــه می کنــد؛ اّمــا مهرتــان در قلــب مــن همــواره تــازه اســت و  گذشــت روز و شــب، هــر تــازه ای را 

کهنه اش نمی کند. گذشت روزگار 

کنــده  گــره ]َمشــک[ ابــر گشــوده می شــود و قطره هــای بــاران پرا کنــد و  کــه آذرخــش جلــوه  مــادام 

می گــردد، ســام خــدا بــر شــما بــاد!
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نیز قصیده ای در سوگ امام حسین؟ع؟ دارد:
نکوهشــگرم در عشــق محبــوب، خــودش تــا صبــح بیــدار مانــد و عــذر مــرا در عشــق یــار پذیرفــت 

و زمینــه را ]بــرای وصــال[ فراهــم ســاخت.

رخسار یار را در زنجیر زلفش دید و خود در زندان عشق به زنجیر افتاد.

گشــت و چشــمان  کــه نکوهشــگر مــن در عشــق بــود، عــذرآور مــن در آن  بدیــن ســان، آن 
ماندنــد. بیــدار  خوابــش 

آهویی ســپید قلبم را با تیر نگاهش از کمان ابروانش نشــانه رفت و بر هدف نشــاند.

کــه هــال آفتــاب بــر فــراز پیشــانی اش قــرار دارد و چــون چهــره نمایــد، خورشــید بــر او  ماهــی اســت 
حســادت و رشــک می بــرد.

کــه بــاد صبــا پیــچ و تابــش دهــد و قمــری ایــن دیــار بــر آن بــه  قامتــش چــون شاخســاری اســت 
ــردازد. ــرایی پ نغمه س

کند، قامتش نیزه شود و چشمانش تیغ آبدار از نیام برکشد. چون قصد خون ما 

 چــون در حــال حرکــت پیــچ و تــاب بخــورد، هماننــد شمشــیر بــّران اســت و چــون بــه تــو بنگــرد 
کند، او را آهویی زیبا بینی. و به تو روی 

گمراهی و یکی هدایت. گرد آمده اند، یکی برای  در طای طّره و جیم جبینش، دو ضّد 

یکی شب و دیگری صبح، سیاهی در دل سپیدی. این عاشقان را گمراه می کند و آن راه می نماید.

گمان نکنید که داوود زنجیر گیسوانش را چنین بر گونه اش به اندازه ]و ظریف[ بافته است.

گوشــش در آن روییــده و ]ســبِز[  کــه مــوی بنا بلکــه یاقــوت خــاء خــّد و رخســارش چنــان اســت 
گشــته اســت. زبرجدگــون 

ک به سوی ما افکَند! که چشمان تیرافکنش تیر ها ای قاتل عاشقان؛ ای 

کشــیده  کــه جیــم جمــان ]= مرواریــد[ در آن بــه نظــم  بــه ثــای ثغــر ]= لــب و دنــدان[ تــو ســوگند 
شده است!

کــه بــا آن، تشــنگی  کــه همچــون شــراب آمیختــه بــه شــهد اســت  و ســوگند بــه آب دهانــت 
فرومی نشــیند! دل هــا 

ح این محّبت به آقایی دست یافته ام. گشته و در شر من در عشق بندۀ تو 

پــس بــه بنــدۀ خویــش عــدل ورز و ســتم مکــن و بخشــنده بــاش و بــه وصــل و نزدیکــی ات در 

عیــن بی وفایــی بخــل مــورز!

)32(
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که من عاشقی دردمندم. وفا را بنما و جفا را بگذار و از متارکه درگذر؛ 

کــه در حــّق  کاری  کــه بنی امّیــه بــا  کــردی، همــان ســان  قلبــم را از جدایــی ات ســخت دردمنــد 

کردنــد، محّمــد را بســی دردمنــد ســاختند. حســین 

گشت. گمراهی به هدایت رهنمون  که مردم را از  همان سبط پبامبر مصطفی راهنما 

همان فرزند موالمان علی مرتضی، دریای بخشش، فرونشانندۀ تشنگی، نابود کنندۀ دشمنان.

گرامی تــر و حَســبش از مردمــان  کــه از همــگان در نَســب واالتــر و از جانــب پــدر، از همــه  او 

بــود. ارجمندتــر  تبــارش  و  شــریف تر 

دریایی موج زن، شیری غیور، بارانی سرشار، صبحی تابان، ستاره ای راهنما، ماهی سربرزده.

آســمان،  و  زمیــن  اهــل  همــۀ  از  گســترده تر  او  بخشــش  حســین،  دیگــران،  پشــتوانۀ   َســرور 

و عطابخش ترین مردمان.

کربا در آتش با سوخت و برای نوشیدن آبگاهی نیافت. که در  از یادش نمی برم 

کــه بــه ســان ســراپردۀ پیامبــر بــود، بیابــان را  جماعــت یورشــگر امــوّی در پیرامــون ســراپرده ای 

کنــده بودنــد. از فریــاد و درشــتگویی خــود آ

ــد را  ــّی و احم ــدان وص ــوق خان ــود، حق ــده ب ــده ش کن ــا آ ــان فض ــه از سوارانش ک ــرکش  ــی س گروه

غصــب نمودنــد.

همچــون  برانگیختنــد،  ک  خــا و  گــرد  و  شــدند  ســیاه  انبوهــی[  و  کثــرت  ]از  سپاهیانشــان 

کــرده. کــف  و  تیــره  بــا آب  اقیانوســی 

کردنــد و اســم ها ]بــر اثــر آن صداهــا[ از حــرف  از روی دشــمنی، صداهــای خشــن و درشــت بلنــد 
گشــت.1 نــدا جــدا 

گزاردنــد   اسبانشــان روزه دار ]= الغــر و چابــک[ بودنــد و شمشــیرهای پهــن سپیدشــان نمــاز 
و سرها را به سجده درآوردند.

ک و غبار زره بر تن شیران پوشاند و خون سیاه و طا را مجّسم ساخت. خا

سـواران با چهره هایی خشـن جلوه کردند، همانند عقاب هایی که غبار سـیاه را می شکافتند.

گرفت و بزدالن از غرش رعدها به لرزه درآمدند، چون برق شمشیرهاشان درخشیدن 

که از نوشیدن جام مرگ بهراسد. گردنکشان یورش آورد، بی آن  حسین با عزم خویش بر 

1. این بیت از اصطالح های نحو عرب بهره برده و از این رو، در زبان فارسی چندان حسن و ظرافتی ندارد. )ن.(
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گســترده می نواخــت و بــا غیــن غــرب ]= تیــزی[ شمشــیر،  بــا الم لــدن ]= نیــزه[ ضربه هــای 

ضربتــی آرام و ُبرنــده مــی زد.

با ضربه هایش نوک شمشیر خویش را ُخرد کرد و با ضربت نیزه اش، نیزه ها را در هم شکست.

کرد. که حیدر از دشمنان در نبرد احد  کرد، همان بود  که از سپاه آنان  کشتاری  گویا 

کــه خداونــد واال و احمــد را  گروهــی غاصــب  کــه در پــی خشــنودی یزیــد بــود؛  همــان ســپاهی 

بــه خشــم آوردنــد.

ــت  ــد و از روز قیام ــت نمودن ــّی مخالف ــای وص ــا راهنم ــد و ب کردن ــکار  ــر را ان ــد واال و پیامب خداون

ــد. بیــم نورزیدن

کرد و هیچ سرپرست ارشادگری نیافتند. گمراهشان  شیطان فریفتشان و 

گوارای فرات به نرمی روان است و از حرکت بازنایستاده است؛ که آب  شگفتا 

کــه پــدرش فــردای قیامــت  و مــوج می زنــد؛ اّمــا جگــر ســبط پبامبــر تشــنۀ آن اســت؛ همــو 

بنوشــاند! بهشــتی اش  گــوارای  آب  از  را  مردمــان 

که آشکار شوند، گاه  گویا او و اسب نجیب و شمشیر بران و نیزه ها در سایۀ تیرۀ آن غبار، آن 

کــه مــاه در دســت راســت او اســت و در شــب تاریــک، برابــر ســتارۀ  خورشــیدی اســت بــر فلــک 
فرقــد جــای دارد.1

کرده اند. کنده و برهنه رهایش  سرورمان عّباس را دشمنان جامه از تن 

فرزند حسین، سبط پبامبر، دلش از تشنگی می سوزد، حال آن که گرگ ها از آب خنک می نوشند.

گشته است. ک، پاشیده  گردنش بریده شده و خونش بر خا کامل،  همچون ماه 

کشیده و خمیده سر نهاده اند. ک افتاده و بر شن های  سروران شهید در بیابان بر خا

کند، هدایت یابد. که بر راه هدایتی از پروردگار خویشــند و هرکه به آنان اقتدا  ایشــان همانانند 

ســبط پبامبر جانی ســوخته از مصیبت ایشــان دارد؛ حیران اســت و یار و یاوری نمی یابد.

گشت، چون مرگ از دوردست به نزدیک وی رسید و حیات نزدیکش ]= زندگی دنیایی اش[ دور 

کــه یکایــک دارای عیــب و نقصــی بودنــد و بــر سرکشــی خــود می افزودنــد،  کافــران بنی امّیــه 

ــد. گرفتن ــرد او را  گ

نیـز  و  گذشـت  کتـاب )362/6(  کـه در همیـن  اسـت، چنـان  از عالءالّدیـن شـفهینی  برگرفتـه  لطیـف  ایـن معنـای   .1
بـرده اسـت. کار  بـه  را  آن  ـد )ص5( ذکـر شـد، 

ّ
کـه در همیـن مجل ابن عرنـدس )همیـن شـاعر(، آن سـان 
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کــرده یــا ســتمی  کــه جرمــی  کمان هــای خویــش بــه ســوی او تیــر افکندنــد، بــی آن  ِگــردۀ  از 

ورزیــده باشــد.

ــه  ــاد و هفــت آســمان در آن روز ســخت و شــوم ب آن بخشــنده از اســب نجیــب خویــش فروافت

لــرزه افتــاد.

که دیرگاهی دامان پیامبر و خوابگاه وی بود. کرد؛ سری  شمر سر او را جدا 

گریستند و روزگار بر او جامه درید. فرشتگان آسمان برین بر او 

گشت و به اشک نشست. گشت و دیدۀ دانش دردمند  دست بخشش و عطا بسته 

درنــدگان از آن انــدوه بانــگ برآوردنــد و پرنــدگان بــر عــزای وی نوحــه ســردادند و بــه ذکــر 

ســرکردند. نغمــه  افتخاراتــش 

کردند. ک را در بند و زنجیر روانه  زین العابدین سجده گر اشک ریز اندوهنا

کرد. گزید و تن رنجور و نحیف وی را زمینگیر  در قلب سکینه، اندوه سکنا 

گونه اش شیاری ساخت. کرد و میان  کشته شدن شهید طّف، اشک زینب را جاری 

کــه بــر درختــی انبوه شاخســار بــه نوحه خوانــی مشــغول اســت و زبــان شــاعران  کبوتــری را دیــدم 

فصیــح را بســته اســت.

گــردن خویــش  کــه ظلمــت شــب را طــوق  خ  همچــون صبــح تابــان، ســپید بــود بــا دســتانی ســر

ســاخته بــود.

کــه قلــب محزونــم را بــه  گریــه از چیســت؟ پاســخم ده؛  کبوتــر! ایــن  او را ســوگند دادم: »ای 

آوردی. درد 

گردن سپیدت آویخته؛ و دستان سرخت همچون زر است.« گردن آویزی سیاه بر 

که آتش قلبم شراره برافروخته و خاموشی ندارد، چون شیدایی و سؤال مرا دید و دریافت 

کــه تــا قیامــت  بــر شــاخه های برافراشــته، دســت خویــش را برافراشــت و چنــان فریــاد مــی زد 

کرد. نوحۀ نوحه گران را قطع 

کاش فدای او می شدم و وی نجات می یافت. کشته شد؛  کربا  حسین در 

گشــت  خ و ســخت و خونیــن  خ داد[، اشــکم ســر گردنگیــر شــد ]= ر کــه ایــن حادثــه  گاه   آن 

گلگون شد. کشیدم،   و چون دستم را بر آن 

که از سین سیاهی دل ]محزون[ من سیاه است. گردنم طوقی از اندوه پوشاندم  بر سپیدی 
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ای پرسنده! این است ماجرای من؛ و اشک خونینم همواره روان است و خشک نمی گردد.

پس همراه من با سوز دل و آتش سینه نوحه سر کن و بگری؛ و در گریستنم با من همراه شو!«

کننــد،  گــذر  کــه ســاربانان نغمــه خواننــد و حاجیــان ]در راه حــج[ بــر تپه هــا و دره هــا  پــس مــادام 

کنــم. بنی امّیــه را نفریــن 

که پروردگارم عذاب جاودانشان را زیادت بخشد! و یزید و زیاد را لعن نمایم 

ک نهم. گور سر بر خا ای زادۀ محّمد! بر تو می گریم تا در 

کلماتم در مدح واالیی ات زیورهای زیبا و چشم نواز بیارایم. گوهر  و از 

کــودن  کــه در فصاحــت از ُقــّس1 درگــذرد و لبیــد2 در برابــر آن  مدحــی ســازم مهرورزانــه و فصیــح 

جلوه می کند.

که از برکت جود و بخشش شما است. گردن آویزهایی آراستم  آن ها را با 

نسل عرندس صالح ]شاعر[ از این مدایح امید جاودانگی همراه حوریان در بهشت دارد.

کــه از چشمانشــان اشــک پیوســته بــا رگبــار  کنــاد آن ابرهــای پربــارش  ســرزمین طــّف را ســیراب 

بــاران ســرازیر اســت.

که پرندگان بر شاخساران نوحه و نوا سرکنند، سام بر تو ای زادۀ مرتضی! و مادام 

همچنیـن قصیـده ای بـا 56 بیت در سـوگ امام شـهید، سـبط پبامبر _ صلـوات اهلل علیه _ 

گـردد  یافـت  بمبئـی ]254/2[(  )19/2 چـاپ  مـا طریحـی  تألیـف شـیخ  )المنتخـب  در  کـه   دارد 

و سرآغازش چنین است:
که از خانه و وطن غریب افتاد، نوحه سرکنید! ای شیعیاِن مولی ابوالحسن، بر حسین 

که در بالغت به او مَثل زنند. 1. قّس بن ساعدۀ ایادی، سخنور مشهور عرب است 

2. لبید بن ربیعۀ عامری در آغاز خالفت معاویه، در 157 سالگی درگذشت.
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درود خداوند بر گروهی که دشت و زمین های پست برای پیشاهنگش در هم پیچیده می شود.

ک« ستون دارد. زیارت مزار امیرالمؤمنین را قصد نمودند؛ مزاری که گنبدش بر فراز ستارۀ »ِسما

گرامی اند. که وارد شوندگانش نزد خداوند  گشتند  به آستان آن بهتریِن آدمیان وارد 

کشــندۀ آن هــا  در آن جــای، جوانمــردی اســت، زاده و بــرادِر جوانمــرد و اهــل فتــّوت. زمــام 

اســت. پروردگارشــان 

کهن و تازه و هر فضیلت نو و دیرینی از آِن او است. هر افتخار 

کریِم مردمان بود. پس از رحلت پیامبر، مولی و امام و بزرگ و بخشنده و 

چــون مهتــران در نبردگاهــی بــا هــم رویــارو شــوند و تاخــت و تــاز اســبان ]پــردۀ[ غبــار ]میــدان[ 

را ببافــد،

کــه هنــگام درهــم شــدن نیزه هاشــان، افــراد، جمــِع ]جنگجویــان[ را  و جماعت هــا را می بینــی 

بیــم می دهنــد،

که از یکدیگر پیشی جویند، به میدان نبرد تازند، و دلیران رزم آور سوار بر اسبانی تیزتک 

کنده شده است _ کنده در میدان نبرد، مزرعه ای است که ]انبوه[ ملخ در آن پرا _ گویا جماعت پرا

و چوب های نیزه هاشان از هم بپاشد و نیام های شمشیرهاشان در هم شکند،

و تیغ شمشیرها در سرها]ی کشتگان[ غاف می شود و نیزه های راست، جان ها را باال می برد،

گران آزموِن بزرگ پیکار، بر دوش او است. که بار  در آن هنگام، برادر محّمِد پیامبر را بینی 

کمین نشسته است. کرده، به صید دلیران به  در مبارزه شمشیر خویش را حمایل 

کــه در نبــرد، بازوانــش از زخــم  بــا شمشــیر خــود، بــه یــاری پیامبــر هاشــمی برخاســت تــا آن جــا 

پاره پاره شد.

)37(
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گرفــت و جــز دِر خانــۀ او، درهــای  کــه پیامبــر او را بــه بــرادری  کســی بــود  از میــان همــگان تنهــا 
کــه  گشــایندۀ دِر خانــۀ او، همــان ]خدایــی[ اســت  کــه  خانــۀ دیگــران را بــه ســوی مســجد بســت 

درهــا را بســت.

پیامبر در روز غدیر به ســال وداع در حضور همگان، والیت ]بر اّمت[ را به او عطا فرمود.

که برکاتش در شمار نیاید. و با این عطا، روز غدیر چنان ]بر همگان[ برتری یافت 

کینه هاشان از خاندان محّمد را نهان داشتند. وصّیت احمد را پذیرفتند؛ اّما در سینۀ خود، 

کردند. کینه هاشان را آشکار  که ورزیدند،  چون پیامبر رحلت نمود، سپاهیانشان با ستمی 

بــود  شــده  کــور  کــه  بینش هایــی  بــا  داشــتند،  دریــغ  آن  سرپرســت  و  صاحــب  از  را   خافــت 
کرده بودند. گم  که  و راه های هدایتی 

گرد آمدند تا حّق فاطمه را از او بستانند؛ و او حیاتی سر به سر رنج و غم را پشت سر نهاد. همه 

گشــت و دیگــر  کشــته  از روی غــم و غّصــه رحلــت نمــود و پــس از وفــات وی، حســین نیــز 
فرزندانــش ســر بریــده شــدند.

گشــته و فســادش  گمــراه  کــه  و بــر منبرهــا بــه دشــنام گویی همســرش پرداختنــد، در میــان اّمتــی 
بــه درازا کشــیده بــود.

که آوردنش در این چکامه را خوش یافتم: در سخن پیشینیان به سخن شاعری ماهر برخوردم 
که با شمشیر خودش چوب هایش استوار گشته، آشکارا او را دشنام می دهید؟«1 »آیا بر منبری 

گرفت! که فضل و راستی تان همگان را فرا ای خاندان محّمد؛ ای سرورانی 

شما چراغ های تاریکی و بهترین و شکوهمندترین آدمیان هستید.

فاضان، عالمان، بردباران، حکیمان، عابدان، و زاهدان اّمت شمایید.

شما سروران همۀ بندگانید و شیران نبردهایید.

ــرای مردمــان روشــن ســاخت و پرهیــزگاراِن ]اّمــت[ در آن راه  تاش هــای شــما راه هدایــت را ب
رهســپار شــدند.

کــه  می شــود  پیشــکش  پیشــگاهتان  بــه  »مغامــس«2  بکــر  و  پــرآوازه  ســروده های  کنــون  ا

دارنــد. اقــرار  نیکویــی اش  بــه  هــم  حســدورزانش 

1. ایـن بیـت از قصیـده ای اسـت سـرودۀ ابومحّمـد عبـداهلل بن محّمد بن سـنان خفاجی حلبـی )د.466( که رحمت خدا 
بـر او باد!

2. نام سرایندۀ این چکامه. )م.(

)39(
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ــا زیبایی هایــی از ُحســن شــما زینــت  کمــال یافتــه و ب کمــال شــما  گرانســنگی  ــه  چکامــۀ مــن ب
گشــته اســت. یافتــه و زیبایــی اش افــزون 

گــوش ]اّمــت[ رســاندم، شــعرم را  کــه آن را بــه  گاه  کــردم و از آن  ایــن چکامــه را بــا صــدا فریــاد 
گفتنــد و آتش گیــرۀ آن بی شــعله نمانــد. ]پذیرفتنــد و[ لّبیــک 

ــق و رواج یافــت و از ایــن روی، بیــم  ــه چــون در مــدح شــما اســت، رون ک ــود  ایــن توشــۀ مــن ب
کســادی آن نــرود.

ــه قلــم می رســاند  ــب ب ــرای نگاشــتن ایــن قصیده هــا مرّک کــه ب کــس  ــر آن  ــد رحــم آوَرد ب  خداون
کام نماَند. کار بردن مرّکب نا که از به  و امیدش این است 

کــه جانــم از آن هــا در  کــه انجــام داده ام، شــفیع مــن باشــید؛  گناهــان بزرگــی  پــس در بــاب 
اضطراب است و خواب و قرار ندارد.

گر کوه های استوار بر دوش کشند، فروریزند و صخره ها و سنگ هاشان آب شود. همان گناهان که ا

گردد! کام  که جانی با توشۀ محّبت ابوتراب، از شفاعت جّدتان نا هیهات 

که از ابرها تندر خیزد و رعدشان باران انگیزد، درود خداوند بر شما باد! مادام 

گوید: در قصیده ای با 92 بیت 
گرفتاری هــای دنیــای فریبنــده فرومی بارنــد، چگونــه  وقتــی مصیبت هــا پیاپــی می رســند و 

می تــوان در ســامت بــود؟

با اختاف طبع ها، امید بستن به بقا و نجات مرد دشوار است.

کم تریــن امیــد هســت و هرچــه بایــد بشــود، بــه حتــم می شــود و آن چــه بایــد برســد،  بــه زندگــی 
نزدیــک اســت.

کــه در  گــر خــوب بیندیشــند، خواهنــد دیــد  گونه گــون دارد و اهــل روزگار ا روزگار حالت هــای 
هیــچ حالتــی از خیــر و شــر بهــره ای ]و در آن نقشــی[ ندارنــد.

ــا  کاره ــه در  ک ــت  ــد آن اس ــود. خردمن ــه ش ــش فریفت ــی خوی ــه از زندگ ک ــت  ــی نیس کس ــد  خردمن
کنــد. اندیشــه 

که مرگ در پی تو است. کن؛  ای غفلت زده! مرگ از ما غافل نیست. هرچه خواهی زندگی 

کــرد و چهــرۀ تابانــش را نشــانت داد و شــاخ جوانــی تــر و تــازه بــود، بــه  وقتــی روزگار بــه تــو روی 

خوشــگذرانی روی آوردی.

گرفتاری ها در رسند و پیری بر رونق جوانی غلبه کند، چه کسی یارت خواهد بود؟ گاه که  پس آن 
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کــه تــا هنــگام مــرگ از دانــش او پنهــان اســت؛ و عمــرش  آدمــی را آفت هــا و بیماری هایــی اســت 

بــه انــدازۀ معّیــن رقــم خــورده اســت.

کــه در طلــب معــاش رنــج می بــرد؛ اّمــا روزی اش در جهــان هســتی بــه انــدازه ای  می بینــی 

گشــته اســت. معلــوم محاســبه 

گوار تازه برای آفریدگان رقم می زند. روزگار همواره حوادث و پیشامدهای نا

گذر روزگار آزارش دهد. گردد، از دگرگونی هایش امری ناخوشایند در  هرکه از روزگار شادمان 

بهتریــن مردمــان، خانــدان محّمــد،  بــر  روزگار  بادهــای غبارانگیــز  و  طوفان هــای مصائــب 

گرفــت. وزیــدن 

اّمــا پیامبــر، از میــان قومــش هــم بیگانــگان و هــم یارانــش در حــّق خویشــان و نزدیکانــش بــه 

وی خیانــت ورزیدنــد.

و این آن گاه بود که وصّیت وی را رّد کردند و نپذیرفتند تا آن جا که گویا سخنش دروغ است!

کــه وی  کــه فرامــوش نمودنــد  و حــّق پیامبــر را در بــارۀ والیــت حیــدر رعایــت نکردنــد، حــال آن 

در ماجــرای خــّم، دســتیار و همــراه پیامبــر بــود.

که مورد خشم و غضب آنان بود. گفت، در حالی  وی چندی میانشان زیست و زندگی را بدرود 

گفته است: نیز در این قصیده، در سوگ امام سبط پبامبر؟ع؟ 
کسی ندایش را اجابت نکرد! که مردمان را فراخواند و  کربا باد  پدرم فدای امام ستمدیده در 

که آب نزدیکش بود و او از تشنگی رنج می برد! پدرم فدای آن تنهای بی دلسوز 

که خود محبوب خدا بود! پدرم فدای آن محبوب محّمِد پیامبر؛ محّمدی 

کشته می شود؟ این جای شگفتی دارد! ک، آشکارا  کربا! آیا در تو سبط پبامبر پا ای 

که همۀ مردمان از آن در غم و دردند. کرب ]= اندوه[ و با نیستی؛ اندوه و مصیبتی  تو جز 

که سخت تشنه و مانده و خسته بود! ک آلود بر زمین افتاد، حال آن  که خا دریغا بر وی 

گرفت! که در طّف بر زمین افتاد و باد شمال و جنوب بر او وزیدن  دریغا بر وی 

کوبیدنــد و پیرامــون وی در حــال تاخــت و پــای بــر  کــه ]ســّم[ اســبان او را درهــم  دریغــا بــر وی 

کوفتــن بودنــد! زمیــن 

گرفت! کش خضاب  که سرش را جدا ساختند و موی سپیدش از خون پا دریغا بر وی 

کردند! که زرهش را ربودند و بار و بنه اش را غارت  دریغا بر وی 

)40(
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که سربرهنه و آشفته بودند و دل هاشان به بیم افتاد ]و لرزید[! دریغا بر بانوان حرمش 

کــه ســر ارجمنــدش بــا شمشــیر بریــده نشــد، هیــچ هــراس و بیمــی او را از جهــاد  گاه  تــا آن 

بازنگردانــد.

گشت! گریبان ها دریده  گونه ها از بی تابی بر وی لطمه وارد شد و چه  که بر چه بسیار  خدای را 

که روبندش را ربوده بودند و بر وی می گریست! ک را از یاد نبرم  کنم، زینب پا هرچه را فراموش 

در طف، این مصیبت او را اندوهگین ساخت و اشک می ریخت و نوا و ندبه سرمی داد:

که مرگ مرا دررباید! »برادرم! پس از تو دیگر زندگی خوش نداشته باشم و زودا 

کند؟ که جاهان را از من براند و ندایم را بشــنود و اجابت  کیســت  برادرم! پس از تو 

کوه ها آب شوند و یعقوب غم یوسف را فراموش سازد.« از اندوهم 

شاعر

کـه چندیـن اثـر از فرهنگ نامه هـای متأّخر از  ـی کسـی اسـت 
ّ
شـیخ مغامـس بـن داغـر حل

یادکـرِد او بـه غـرق شـدنش در دوسـتی خانـدان پیامبـر _ صّلـی اهلل علیهـم _ لبریـز اسـت؛ همچـون 

مـه شـیخ علـی آل کاشـف الغطاء، الطلیعة فی شـعراء الشـیعه تألیف 
ّ

الحصـون المنیعـه تألیـف عال

ی را  ی، و البابلّیـات تألیـف خطیـب یعقوبـی ]132/1[. بخشـی از سـروده های و مـه سـماو
ّ

عال

ادیـب اصفهانـی در  و  )المنتخـب: ]284/2 و 292 و 300 و 323[(  مـا فخرالّدیـن طریحـی  شـیخ 

کـه سـتایش و رثـای  التحفـة الناصریـه آورده انـد. نیـز شـماری از ُجنگ هـا، شـعر او را آورده انـد 

اهـل بیـت وحـی و پیشـوایان هدایـت _ صلـوات اهلل علیهـم _ در آن مـوج می زنـد؛ چندان که شـیخ 

کـه بـه 1350 بیـت می رسـد و شـاید  ی از آن هـا دیوانـی بـا نـام خـود او فراهـم سـاخته  سـماو

ی از میـان رفتـه باشـد. بیشـتر و بیشـتر از این هـا نیـز از شـعر و

ی از شـاعران ُپرگـو در بـارۀ اهـل بیـت و از کوشـندگان در محّبـت و دوسـتی آنان تا  پـس و

پـای جـان اسـت؛ اّمـا روزگار یـاد جاودانـش را بـه فراموشـی سـپرده و شـاید همیـن دل بریـدن از 

فرهنگ نامه هـای  یـا  ُجنگ هـا  از  شـماری  در  ی  و از  نشـدن  یـاد  سـبب  بیـت؟مهع؟  اهـل  غیـر 

کـه بـه دوسـتی اهـل بیـت الفـت ندارنـد؛ چنـان که همیـن رفتـار را با بسـیاری از  کسـانی باشـد 
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هماننـدان او کرده انـد. پـس یـا یـادش را وانهـاده و یـا او را به گونه ای کوچـک وانموده اند، حال 

یـخ چـه  کرده انـد. و تار بـزرگ  اینـان در فضیلـت و ادب را بسـی  از  کسـانی فروتـر  یـاد  کـه  آن 

کردن نموده است! جنایت های بی شمار در فرود آوردن و باال بردن و زیر و زبر 

بـرای  کـه  بـود  دلگشـا[   =[ فیحـاء  ـۀ 
ّ
حل پیرامـون  در  عـرب  قبیلـه ای  از  مغامـس  شـیخ 

ـه آمـد و تـا هنـگام وفـات در همـان جـا مانـد و از شـاعران سـخنور نیمۀ 
ّ
گرفتـن دانـش بـه حل فرا

ی حکایـت از آن دارد کـه در میـدان سـخنوری گام هـای  سـدۀ نهـم بـه شـمار می رفـت. شـعر و

گوید: که در همۀ میدان های شاعری ترکتازی نموده است. خود  بلند برداشته، چنان 
کنم. گاه در خطبه هایم سخن به نثر می پرا گاه در مدح، سخن به شعر می پردازم و 

کـه فـّن سـرایش شـعر را بـه او آموخـت   پـدرش، داغـر، نیـز شـاعری دوسـتار اهـل بیـت بـود 

ی خواهد آمد: که در شعر خود و یده اش ساخت؛ چنان  ک، ورز و در دوستی عترت پا
گرفتــم؛ پــس پــدرم نیــز مــرا شــعر مدحــی آموخــت  کار   در مــدح شــما، اندیشــۀ خویــش را بــه 

کرد. کار سفارشم  و بدین 

ی  کنـون فهرسـتی از قصیده هـای و بـر آن پـدر و ایـن پسـر درود فرسـتد! ا پـس خداونـد 

یافته ایـم: دسـت  بدان هـا  ادبـی  ُجنگ هـای  در  کـه  یـم  می آور
 1. دوســتار روزگار در تکاپــوی خویــش دچــار خســتگی و رنــج اســت و مــرگ بــه ســویش می آیــد 

و او همچنان به تاشش ادامه می دهد. )93 بیت(

2. آن چــه را در نامــۀ  اعمالــش بــه شــمارش درآمــده بــود، بــه یــاد آورد. پــس توبــه نمــود و از ایــن 

کــرد. )92 بیــت( گــردد، حــذر  کیفــر  کــه بــه عــذاب 

گــر از آن دســت نکشــی ]زیــان  کــردی. اّدعایــت باطــل اســت، ا 3. از ســر نادانــی، اّدعــای تقــوا 

بینــی[. )81 بیــت(

کاری در مســیر  کنــد،  گمــان داری وقتــی پیــری بــه ســراغش آیــد و مویــش را ســپید  4. آیــا 

کارســتان؟ )90 بیــت( کــرد،  هدایــت خواهــد 

ــاز هــم در طلــب دنیایــی و روزهــا و شــبان  ــِس ســرت ب ــا پــس از ســپید شــدن مــوی پ 5. آی
گذشته را به خاطر می آوری ]و بر آن افسوس می خوری[؟ )92 بیت(
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گردد. بخشی از این قصیده در )المنتخب: 45/2 چاپ بمبئی]300/2[( یافت 
کشــتن گاه هایم  گــوار بــه  گسســت و تیــر پیشــامدهای نا 6 . دســت حــوادث روزگار بنــد از بنــدم 

کرد. اصابت 

روزگار رشتۀ توانم را از هم درید و هرچه روزگار از هم بدرد، پیوندخوردنی نیست. )77 بیت(

این قصیده را شیخمان طریحی )المنتخب: 36/2 ]284/2[( آورده است.
کفایتگــری ]و ســودمندی[  گردانــدم؛ زیــرا در بــارۀ  7. ای دنیــا! عنانــم را بــه ســوی غیــر تــو 

تــو فکــری بــه نظــرم رســید ]= تــو ســودمند نیســتی[. )99 بیــت(

گردد. همۀ این قصیده در المنتخب )58/2 ]323/2[( یافت 
8 . نوحۀ شب و روزم برای فرزندان پیامبر است.

گرفته و ابری است و اندوهم را پایانی نیست. )105 بیت( ای دوست! قلبم 

گفت و اندوه بر دلم داغ نهاد. 9. بالش من با خوابم وداع 

کشته به دست ابن زیاد. )62 بیت( حیاتم همه رنج و عذاب است، در سوگ آن 

گلویش را بریدند! که در طّف رگ های  کاش فدای حسین می شدم   .10

با چشمی به شمر می نگریست و با چشم دیگر به بانوان خاندانش میان دو سپاه. )106 بیت(

گریستم؛ اّما نه بر شادابی شباب؛ و نه بر محو شدن آثار خانه ای خراب؛  .11

و نه بر رخت بستن زندگی خوش؛ و نه بر فراق زینب و رباب. )80 بیت(

کــه خــوار  کــه بــه مهــرت شــیفته ام. پــس از مــن جــدا شــو؛   12. بــا تــو همــراه شــدم، نــه بــرای آن 
و سرگشتۀ تو دیگرانند. )88 بیت(

گران است. )81 بیت( گذشت و جای خالی آن بر جان ها بس  گرامی جوانی  13. روزگار 

کــرد. آیــا بــاز هــم دوســت ویــژۀ زیبارویــان  14. دســت روزگار، دوران شــاداب جوانــی را از تــو دور 

ســپیدپیکری؟ )75 بیــت(

15. نیز سروده ای در ستایش پیامبر بزرگوار؟ص؟ دارد:
ای ساربان! به سوی مصطفی عنان بگردان؛ همان بهترین برانگیخته، برترین پیامبر.

کتب آسمانی. به سوی سرور برانگیخته از مضر؛ راست گفتار ستایش شده در 

ک نسب. به سوی آن رحمت و نعمت خداوند آفریدگار؛ آن ابطحی پا
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آدم او را میان چهار نور درخشان بر فراز پایۀ عرش از نزدیک دید.

کیســت؟« او را بــا ندایــی از دوســت بــا ســخنی ]قاطــع و[ بی تردیــد  گفــت: »پــروردگارم! ایــن 

ــد: پاســخ دادن

»ایشــان دوســتان و اولیــای مــن از نســل تــو و حــّوا هســتند. چشــم و دلــت بــه آنــان روشــن 

و خوش باد!

ک بر قطب نمی گردیدند. گر به سبب جایگاهشان نزد من نبود، افا به حّق خودشان سوگند! ا

و خورشید و ماه و شهاب و افق و پرده های آسمان،

که باران یکریز بر آن می بارد، برای مردم آفریده نمی شد. و آسمان و زمین و درخت 

که دشمنان آنان هیزمش هستند.« خ  و نه بهشت خلق می شد و نه آتش دوز

کــه راســت گفتارانه مــرا از  کســی هســت  کنان آســمان بریــن فرمــود: »آیــا  ســپس خداونــد بــه ســا

نام هــای ایشــان خبــر دهــد؟«

گرفته بود، از نام هاشان خبر داد. که از خدای باعظمت فرا پاسخی ندادند. پس آدم با علمی 

کنید. فرمان برید و از خشم من بپرهیزید!« خداوند به آنان فرمود: »همگی برای آدم سجده 

ــد آن نورهــا از نســل وی[، آن نــور را در چهــرۀ وی  خداونــد بــا وعــدۀ درخــور انتظــارش ]بــه توّل
درخشــش بخشــید.

ــان  ــای آن ــا نام ه ــد، ب ــار ش ــم دچ ــه بی ــا ب ــا و طناب ه ــا میخ ه ــی ب ــر تخته های ــوح ب ــه ن ک گاه  آن 
خــدا را خوانــد و نجــات یافــت.

در میان آتش، ابراهیم خلیل خداوند را با نام آنان ندا داد؛ پس آن شرارهای سوزان فرونشستند.

چون موسی مدهوش فروافتاد، خدا را به حّق ایشان فراخواند و از اندوه سخت وارهید.

پس این نور از پشتی به پشتی جابه جا گشت و خداوند آن را از دستبرد حوادث در امان نگاه داشت.

گاه که در پشت عبدالمّطلب جای گرفت و نیمی به عبداهلل رسید و نیمی به ابوطالب. تا آن 

کوتاه و نزدیک به او باردار باشــد. خداوند آن نیم را در وجود آمنه نهاد تا در زمانی 

گمراهی از وحشت و بیتابی فروریخت و شرک ندای جنگ داد. چون او را زاد، ستون 

کــه  کردنــد  کافــران اقــرار  کســری شــکاف برداشــت و آتــش مجــوس از بیــم فرونشســت و  ایــوان 
ــد. شکســت خورده ان

گرفتنــد و بــا شــرار آن هــا  ســتاره های فرشــتگان بــرای ســنگباران بت هــا از آســمان باریــدن 
آتــش ســوختند. بت هــا در 

)44(

30/7



49 ی
ّ
73. ابن داغر حل

کتاب آسمانی فراخواند. چون به چهل سالگی رسید، پروردگارم او را با زبان وحی و 

گفت و خداوند وی را بر همۀ آفریدگان از عجم و عرب به رسالت انگیخت. او لّبیک 

پس معجزه های آشکار نشانشان داد تا دلیل رسالتش باشد؛ و هیچ پروا و بیم به خود راه نداد.

نشــان بــزرگ را بــه آنــان نمایانــد. شــگفتا و ایــن از شــگفت انگیزترین شــگفتی ها اســت! از چــه 
رو بــه مخالفــت برخاســتند؟

گریختــن از دســت  کردنــد و رســول خــدا بــه  عموزادگانــش شــبانه و هنــگام ســحر قصــد جــان او 
ایشــان پنــاه بــرد.

کف، خود را فدای او ساخت.1 بهتریِن آفریدگان، حیدر، با خوابیدن در بستر وی، شمشیر در 

گرداندند و سخت در طلب وی به جست وجو پرداختند. چون رسول خدا را در بستر نیافتند، روی 

عنکبوتی بر دهانۀ غار ایشان را به تردید انداخت؛ آن گاه که برای تار نوبافته اش پود می گذاشت.

کــه خداونــد آنــان را از وی دور ســاخت و ســپس آن بزرگــوار بــر شــتری اصیــل و تکتــاز  گاه  تــا آن 
گرفــت. راه در پیــش 

کردنــد و خــون دشــمنان  کــه بــر ضــّد دشــمنانش بــا او بیعــت  پــس بــه ســرای مردمــی فــرود آمــد 
کننــدگان وی بــه حــال ریختــن درآمــد. پیامبــر و تعقیــب 

هر روز آن سرور آفریدگان را نبردی با بت پرستان و مسیحیان اهل صلیب بود.

به یاری خدا، به نبرد آنان می رفت، همچون رفتن شیری شرزه در بیشه ای از نیزه های بلند؛

که چنگال هاشان از نیزۀ خّطی و شمشیر بود. همراه جوانمردانی شیرآسا و بیم انگیز 

کردند. پناه آنان چیزی جز شمشیر و سپر نبود. پناهگاه ها را برای سپیدتنان زیبارو رها 

کفــر در رنــج  گشــت و دیــن بــه وجــد آمــد و شــرک در انــدوه و   بدیــن ســان، حــّق شــادمان 
]و عذاب[ افتاد.

کــرد و آرامــش یافــت؛ و راحــت حقیقــی ]دنیــا  کافــران را ســرنگون  کــه پیامبــر خــدا آن  گاه  تــا آن 
و آخــرت[ مؤمنــان هــم در همیــن رنــج بــود.

که پیامبران خدا با او پایان یافتند و دیگر پس از او در جهانیان پیامبری نیست! کسی  ای 

هرچند در مراتب نزول وحی، واپسیِن ایشان بودی، در رتبه و جایگاه، نخستیِن آنان به شمار آیی.

رسوالن خدا در اّمت های پیشین به تو بشارت داده بودند و برایشان ناشناخته نبودی.

گواهی دهم که تو پیام را به نیکی اباغ نمودی و حّتی یک روز هم باطل، تو را به خود نکشید.

کتاب )47/2( گذشت. 1. حدیث لیلة المبیت در همین 
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کــردی. هرکــه محبوب  کــه خداونــد تــو را بــه ســوی خــود خوانــد و مهرورزانــه اجابتــش  گاه  تــا آن 
کند. بخوانــدش، او را اجابــت 

که پس از تو بهترین منصوب در میانشان بود. کردی  برای دینشان خلیفه ای نصب 

اّمــا بــا او ســر ناســازگاری نهادنــد و بــه جــای او دیگــری را برگزیدنــد؛ ولــی آب جوشــنده از چشــمه 
کجــا؟ کنــار حــوض  کجــا و آب چکیــده از َدلــو 

گوید: در همین قصیده 
که او را به زیارت بهتریِن عجم و عرب می برد! ای سوار بر شتر تیزپای میان بسته 

گرفتی، کام دل خویش را  کمال رساندی و  کارهای واجب حج را به  چون 
و مزار سرورمان و آقای جهانیان، خواه دور و خواه نزدیک، رسول خدا، را زیارت نمودی،

گویی من نیز آن جا غایب نیستم. تو به جای من بایست و برای ]و به جای[ من او را سام ده؛ 

که مرا در آن جا محبوبانی هستند برای مِن عاشق همیشه دردمند. سپس به اهل بقیع سام ده؛ 

و عشــق همیشــگی مرا به آنان اباغ کن و با اشــکی که از گونه هایت جاری اســت، بگو:
ک تریِن مردمان در اصل و نسب! »ای راهنمایان خلق در علم و عمل؛ ای پا

ــه ریســمان  ــازم[ ب ــه ریســمان ]نی ک ــان  ــرم[ شــما پیوســتم؛ چن ــه ریســمان ] ک رشــتۀ امیــدم را ب
ــت. ــه اس ــما آویخت ــان[ ش ]احس

گرنه، شرافت من به شرافت شما نزدیک نیست. گشته ام؛ و  در دین و مهرورزی به شما نزدیک 

تا زنده ام، دین دستاورد من و امید به عطای شما سرمایۀ  من است.
گرداند. گر روزگار مرا از زیارتتان بازدارد، قلب من از شما هرگز روی نخواهد  ا

گشته است. گوشت و استخوانم با مهر شما درآمیخته و دوستی تان در مغز و پی من جاری 
ــان  ــه شــما ارمغ کیــن مــی ورزم و صــدق و مهــرم را ب ــان  ــا آن ــم و ب از دشــمنانتان دوری می جوی

ــا مــدح شــما سرمســت می شــوم. مــی دارم و ب
گاه در خطبه هایم سخن به نثر می گویم. گاه در مدح، سخن به شعر می پردازم و 

ــدی  گاه قصای ــرار دادم و آن  ــج ق ــاژ[ برن ــما را از ]آلی ــمن[ ش ــف ]و دش ــار مخال گفت ــه  ک ــا  ــا آن ج ت
زریــن در مــدح شــما ســاختم.

گرفتــم؛ پــس پــدرم نیــز مــرا شــعر مدحــی آموخــت  کار  در مــدح شــما، اندیشــۀ خویــش را بــه 
کرد. کار سفارشم  و بدین 

گذشته بر دوش خود دارم؟ که از  گناهانی  آیا به شفاعت شما دست می یابم در مورد 

کن و پاداش آن را با خداوند معامله نما! ای مغامس! این ســروده ها را تنها وقف ایشــان 
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کــه  کــه بــه چشــم می آیــد؟ مشــک اســت یــا شــمیم وصــّی  ایــن آفتــاب اســت یــا نــور آن ضریــح 

کنده می شود؟ پرا

کــه هدایــت را در خــود جــای داده اســت؟ آدم اســت یــا نــوح، آن  گلــزاری  دریــای جــود اســت یــا 

ســّر خــدای چیــره و نگاهبــان؟

داوود است یا جانشینش سلیمان؟ هارون است یا موسای با معجزۀ عصا یا مسیح؟

که از دودمان هاشم و اسماعیل ذبیح است؟ احمد مصطفی است یا وصّی او علی 

بلکــه همــان دربرگیرنــدۀ آســمان شــکوه و مــاه تمــام در شــب تــار و ســپهر جمــال بــرای جهانیــان 

و آفتــاب ]تابــان[ اســت.

که روح آفریدگان است. محبوب حبیب خدا و سّر اسرار او و پیکر امری 

او را است نّص روز غدیر و ستایش خداوند از وی در قرآن روشن، آشکارا آمده است.

کفۀ اعمالش در روز قیامت سنگین باشد. کسی با مهر او به محشر درآید،  که چون  امامی 

که در میان همۀ جهانیان می درخشند. ک  شیعیانی دارد همانند ستارگان تابنا

گوینــد. و نــور ]حقیقــت[ در آن آشــکار  کــه ایشــان  گشــایند، حــّق همــان اســت   چــون زبــان 

و زبانشان نیز فصیح است.

ــا جــدل برخیزنــد، دشــمن نیرومنــد بــر زمیــن می افتــد  گــر در بــارۀ مقصــود خویــش بــه ســتیز ی  ا

و عقب می نشیند.

ای رایت هدایت! سام خدا بر تو؛ سام دوستاری مخلص در هر صبح و شام.
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گفته است: که در آن  ی قصیده ای خواهد آمد  از و
گردن هــای پاییــن آمــده،  کــه در غدیــر خــّم وی را بیعتــی اســت ]شــکوهمند[ و  او اســت ســروری 

نــزد وی بــه تواضــع فــرود آمدنــد.

شاعر

ـی از دانشـوران عـارف 
ّ
حافـظ شـیخ رضّی  الّدیـن رجـب بـن محّمـد بـن رجـب برسـی حل

کـه در فـّن  بـر آن  گـون دسـت داشـت، افـزون  گونا کـه در علـوم  امامّیـه و فقیهـان شـیعه بـود 

حدیـث، از فضلـی آشـکار بهره منـد؛ و در ادب و سـرایش شـعر و نیکـو سـرودن، پیشـگام؛ و از 

همـه،  ایـن  سـبب  بـه  بـود.  مایـه ور  آن،  فایده هـای  اسـتخراج  و  آن  اسـرار  و  حـروف  دانـش 

حـروف،  دانـش  و  عرفـان  در  او  می یابیـد.  نظـر  دّقـت  و  تحقیـق  از  لبریـز  را  ی  و کتاب هـای 

اندیشـه هایی  و  آرا  نیـز  دیـن؟مهع؟  پیشـوایان  والیـت  در  کـه  چنـان  داشـت؛  خـاص  شـیوه ای 

ی مّتهـم  یـاده رو گروهـی از مـردم آن را نمی پسـندند و از ایـن رو، او را بـه غلـّو و ز کـه  داشـت 

ی در شـأن ایشـان؟مهع؟ برشـمرده، از مرتبۀ غلّو  کـه همـۀ آن چـه و سـاخته اند؛ اّمـا حـق آن اسـت 

پایین تر اسـت و به رتبۀ نبّوت نمی رسـد. از موالمان امیرالمؤمنین؟ع؟ خبر رسـیده اسـت: »از 

یـم؛ و  کـه مـا ]اهـل بیـت[ بندگانـی پـرورش یافتـۀ پروردگار غلـّو در بـارۀ مـا بپرهیزیـد: بگوییـد 

سـپس در فضیلـت مـا هـر چـه خواهیـد، بگوییـد.« ]خصـال شـیخ مـا صـدوق: ص614[ نیـز امـام 

ی بـاز می گردیم؛  صـادق؟ع؟ فرمـوده اسـت: »مـا را دارای پـروردگاری بشـمار]ید[ که به سـوی و

و سـپس در بـارۀ مـا هـر چـه خواهیـد، بگوییـد.« و نیـز آن حضـرت؟ع؟ فرمـود: »مـا را آفریـدگان 

خـدا بدانیـد و سـپس هـر چـه خواهیـد، در بـارۀ مـا گوییـد؛ کـه هرگـز ]بـه آن چـه حـّق ما اسـت[ 

دست نیابید.« ]بصائر الّدرجات صّفار: ص236 و 507[

چگونـه مـا توانیـم بـه مـرز و نهایـت فضیلت هـا و افتخاراتـی رسـیم کـه خـدای سـبحان بـه 

آنـان عطـا فرمـوده اسـت؟ چگونه توانیم به نهایِت ملکات و خصلت هـای برتر، صفات درونی 

کـه  گرانقـدر، روحّیـات قدسـی، خوی هـای پـرارج، و رادمردی هـا و سرشـت های سـتودۀ آنـان 
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خداونـد ایشـان را بـا آن شـرافت بخشـیده، دسـت یابیـم؟ پـس چـه کسـی تواند به معرفـت امام 

گمـراه و خردهـا سرگشـته و مغزهـا  دسـت یابـد یـا او را برگزینـد؟ هیهـات! هیهـات! عقل هـا 

کـم آورده و خطیبـاْن  کوچـک و حکیمـاْن متحّیـر و بردبـاراْن  کام و بـزرگاْن  حیـران و چشـم ها نـا

ُکندزبـان و ادیبـاْن ناتـوان و زبـان آوراْن درمانـده  گفتـار و خـردورزاْن نـادان و شـاعراْن  ناتـوان در 

ناتوانـی  بـه  و  نماینـد؛  وصـف  را  وی  فضیلت هـای  و  امـام  شـؤون  از  یکـی  کـه  آن  از   گشـتند 

کرد  کمال یاد نمود یا به ژرفایش وصف  کوته دسـتی اقرار نمودند. چگونه توان او را به تمام و  و 

کفایـت  گـردد و از فایـدۀ وی  کـه جایگزیـن او  کسـی را یافـت  یافـت یـا  کار وی در یـا چیـزی از 

فرادسـت  در  اسـت  سـتاره  هماننـد  امـام  کـه  شـد؛  توانـد  چنیـن  کجـا  و  چگونـه  نـه؛  کنـد؟ 

کجـا و خردهـا  کجـا؛ ایـن  گزینـش  کجـا و  دسـت اندازان و وصـف وصف پـردازان! پـس ایـن 
کجا؛ و چگونه همانند این یافت گردد؟1

از این رو اسـت که می بینید بسـیاری از دانشـوران ما که در شـناخت اسـراْر اهل تحقیق 

ثابـت  را  آن هـا  جـز  و  شـؤون  آن  همـۀ  علیهـم _  اهلل  _ صلـوات  هدایـت  پیشـوایان  بـرای  هسـتند، 

کـه هر کس را  کـه دیگـران آن هـا را برنمی تابنـد. در میـان دانشـوران قـم کسـانی بودند  می داننـد 

کـه یکی از  یـدن مّتهـم می نمودنـد؛ چندان  کـه چیـزی از آن اسـرار را روایـت می کـرد، بـه غلّو ورز

سـهو  دچـار  پیامبـر؟ص؟  بگوییـم  کـه  اسـت  آن  یـدن  غلّو ورز درجـۀ  »نخسـتین  گفـت:  آنـان 

کـه پـس از ایشـان محّققان آمدنـد و حقیقت را شناسـاندند و برای  نمی شـد.« و ایـن بـود تـا آن 

یان[ بهایی نشـمردند. شـماری فراوان  بسـیاری از آن سـخنان در ضعیف دانسـتِن ]افراد و راو

گرفتـار بودنـد و همـواره  از اهـل حقیقـت و عرفـان، از جملـه حافـظ برسـی، بـه ایـن مصیبـت 

گـروه در دو جهـت متضـاد حرکـت می کردنـد و احیانـًا نبـردی سـخت میانشـان برپـا  ایـن دو 

می شود؛ و صلح نیکوتر است.

کـه نْفس هـا بـه حسـب ویژگی هـای ذاتـی و اسـتعدادهای خویـش بـرای  کالم آن  جـان 

1. از عبـارِت »پـس چـه کسـی توانـد ... « تـا ایـن جـا، برگرفتـه از سـخن امـام رضـا _ صلـوات اهلل علیـه _ اسـت کـه شـیخ مـا، 
کـرده اسـت. کافـی: ص99 ]201/1[( روایـت  کلینـی، )اصـول  ثقـة االسـالم 
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م تفـاوت می کننـد: برخـی از آن هـا زیر بار مسـائل دشـوار و اسـرار، 
ّ
یافـت حقیقت هـای مسـل در

کمـر خـم می کننـد و برخـی آن را بـا آغـوش بـاز می پذیرنـد و بـا درازدسـتی بـه سـوی آن دسـت 

گروه نخسـت را نمی رسـد تا آن چه را نمی دانند1، زیر پا نهند؛  که  می گشـایند. طبیعی اسـت 

یافته اند،  گـروه دیگـر بـر آنان روا نمی شـمارد تـا آن چه را بـه تحقیـق در کـه دانسـتِن  همـان سـان 

کینه هـا شـعله ور  کـه سـتیز اوج می گیـرد و آتـش  باطـل شـمرند و دور اندازنـد. ایـن جـا اسـت 

کـه همـه نّیت هـای نیکو  گـروه را ارج می نهیـم؛ زیـرا می دانیـم  می شـود. مـا کوشـش های هـر دو 

گوییـم: دارنـد و در راه همـوار جسـت و جـوی حـق سـیر می کننـد؛ و 
که همیشه موّفق باشد. که به قدر توانش بکوشد؛ اّما وظیفه ندارد  بر آدمی است 

که مردم معدن هایی هسـتند، همچون معدن های زر و سـیم2 و به تواتر از پیشـوایان  هال 

پذیر اسـت و آن را  اهـل بیـت؟مهع؟ نقـل شـده اسـت: »کار مـا _ یـا: حدیـث مـا _ سـخت و دشـوار

که خداوند  کسـی برنمی تابد، جز پیامبری فرسـتادۀ خدا یا فرشـته ای نزدیک به او و یا مؤمنی 

ص216  کافـی:  اصـول  ]ص20[؛  ص6  صّفـار:  الّدرجـات  )بصائـر  باشـد.«  آزمـوده  ایمـان  بـه  را  قلبـش 

]401/1[( پـس مـا در حـّق دانشـوران دیـن بـد نگوییم و در کرامت عارفان خدشـه نکنیم و هیچ 

کـس را بـه سـبب دسـت نیافتـن بـه مرتبۀ کسـی فرازتـر از خود، نکوهـش ننماییم؛ زیـرا خداوند 

کـس جـز بـه انـدازۀ توانـش بـار تکلیـف نمی نهـد. مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود:  بـر هیـچ 

گویـم، از نـزد  گـر بنشـینم و بـا شـما از آن چـه خـود از دهـان ابوالقاسـم؟ص؟ شـنیده ام، سـخن  »ا

دروغگویـان  دروغگوتریـن  از  علـی  ›هرآینـه  می گوییـد:  کـه  آن  حـال  می شـوید،  بیـرون  مـن 

است.‹« ]منح المّنه تألیف شعرانی: ص14[

کــه در قلــب ســلمان  گــر ابــوذر می دانســت  پیشــوای مــا حضــرت ســّجاد؟ع؟ نیــز فرمــود: »ا

کــه رســول خــدا؟ص؟ میــان آن دو پیونــد  چــه می گــذرد، هرآینــه او را می کشــت، در حالــی 

1. نسخۀ چاپ مرکز الغدیر: »می دانند«. )م.(

م است.
ّ
2. این حدیث نزد شیعه و سّنی مسل
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گمــان باشــد؟«1 »و همــه را خداونــد وعــدۀ  بــرادری بســته بــود. پــس شــما را بــه دیگــر مردمــان چــه 

بهتریــن پــاداش ]در آخــرت[ داده؛ و خــدا جهادکننــدگان را بــر وانشســتگان بــه مــزدی بــزرگ برتــری بخشــیده 

اســت.« ]نســاء/95[

ـــه همیـــن مطلـــب  ـــا ایـــن ســـخن خویـــش، ب ســـرورمان امـــام ســـّجاد، زیـــن العابدیـــن؟ع؟ ب

اشـــاره دارد:
گوهرهــای دانــش خویــش را پنهــان مــی دارم تــا مبــادا جاهــان بــا دیــدن حقیقــت، بــه  مــن 

گمراهــی افتنــد.

کار را از حسین خواسته و پیشتر آن را به حسن نیز سفارش نموده بود. و ابوالحسن نیز همین 

گویند: تو بت می پرستی. کنم، مرا  گر فاش  که ا گوهر دانش  بسا 

کــه در مــورد مــن انجــام  کاری را  و آن گاه، مســلمانان خونــم را مبــاح می شــمردند و قبیح تریــن 

می دادنــد ]= قتــل مــرا[ خــوب می پنداشــتند. ]روح المعانــی تألیــف آلوســی: 190/6[

ســرورمان امیــن )أعیــان الّشــیعه: 193/31-205 ]465/6-468[( در شــرح حــال حافــظ برســی 

کردیــم، بیــرون نیســت. از جملــۀ نکوهش هــای  کــه از چهارچــوب آن چــه یــاد  ســخنانی دارد 

کــه هیــچ برهانــی بــا آن تمــام  کردنــش بــر دانــش حــروف و اعــداد اســت  ی در بــارۀ او، تکیــه  و

نشــود و هیــچ حّجتــی بــا آن بــر پــا نگــردد. هرچنــد مــا نیــز در ایــن ســخن بــا ســّید امیــن 

ابن شهرآشــوب  رفته انــد، همچــون  را  ی  راه و کــه  و دیگــر دانشــوران  برســی  اّمــا  یــم،   هم باور

کار بــه  و عالمــان پــس از او، در بیــان ایــن مســائل دارای عــذر بودنــد؛ زیــرا ایــن شــبیه ترین 

گونــه چیزهــا در  کــه بــه همیــن  کســانی از عالمــان حــروف در اهــل ســّنت بــود  جــدل در برابــر 

کــه در عمــدة الّتحقیــق فــی بشــائر  باب هــای دیگــر تکیــه می نمودنــد، همچــون عبیــدی مالکــی 

کــه پایــداری شــرف  گفته انــد  گویــد: »بعضــی از عالمــان حــروف  آل الّصّدیــق )ص155 ]ص262[( 

خانــدان صّدیــق ]= ابوبکــر[ و برپایــی عّزتــش تــا پایــان دنیــا، از ســّر ایــن ســخن خــدای تعالــی 

کلینـی  ثقـة االسـالم  تألیـف  کافـی  اّول؛ اصـول  از جـزء  یازدهـم  بـاب  آخـر  الّدرجـات صّفـار )ص7 ]ص25[(  1. بصائـر 
�)]401/1[ )ص216 
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ــر  کبیــر براب ــل  یافــت می گــردد: ›ذّرّیتــی ]= فرزنــدان مــن[.‹ عــدد ایــن حــروف در حســاب ُجّمَ در

کــه برخــی از ایشــان  گمــان مــی رود دنیــا در آن هنــگام پایــان پذیــرد _ چنــان  کــه  اســت بــا 1410 

تــا دنیــا برپــا اســت، عــّزت و شــکوهی آشــکار  گفته انــد _ ؛ پــس خانــدان صّدیــق همــواره 

خواهنــد داشــت. ایــن مــّدت را تکیــه گاه اهــل تحقیــق، مصطفــی لطــف اهلل روزنامجــی، در 

لا )= پــس از تــو جــز اندکــی  ل�ی ا �ق
ّ
ل ک اإ لا�ن و�ن �ن �ث ل�ب دربــار مصــر از ایــن ســخن خــدای تعالــی: ›لا �ی

درنــگ نکننــد(.‹ ]اســراء/76[ برداشــت نمــوده و ســخنش چنیــن اســت: ›چــون حرف هــای 

ک ق. عــدد ایــن  یــم، یــازده حــرف می ماَنــد: ل ا ی ب ث و ن خ ف  تکــراری آن را بینداز

کــه شــمارۀ ایــن حــروف یازده گانــه را  کبیــر برابــر اســت بــا 1399  ــل  حــروف در حســاب ُجّمَ

ــی یکســان  ــا عــدد همــان ســخن خــدای تعال کــه ب ــا 1410 می گــردد  ــر ب ــدان می افزاییــم و براب ب

کــه  اســت: ذّرّیتــی.‹ از پایان بخــِش برجســتگان، اســتادمان شــیخ یوســف فیشــی؟حر؟ ، شــنیدم 

کــه  کســی از فرزنــدان مــا ]از خانــدان ابوبکــر[ می آیــد  گفــت: ›محّمــد بکــرِی بــزرگ می گفــت:“ 

کــه آن برداشــت ]از  بــا عیســی بــن مریــم بــر یــک ســّجاده می نشــیند.”‹ و ایــن تأییــد می کنــد 

ل[ صحیح است.« حساب ُجّمَ

کـه در بـارۀ برسـی گفتـه اسـت: »در طبع  کـه مقصـود سـرورمان امیـن چیسـت  مـا ندانیـم 

کـه  یـدن بـود  ی و درهم آمیـزی و پـاره ای غلّو ورز ی و انحـراف؛ و در آثـارش بیراهـه رو ی تکـرو و

کـرد، دارای  گـر بتـوان بـرای آن محملـی درسـت تصـّور  آن را موجـب و سـببی نیسـت و حّتـی ا

کاش سـّید بـه نمونـه ای از انحـراف طبـع شـاعر چیره دسـت مـا اشـاره می نمـود  یـان اسـت.«  ز

کـه می تـوان سـخنان  تـا سـخنش اّدعایـی بی دلیـل نماَنـد. پـس از اعتـراف خـود سـّید بـه ایـن 

ی و درهم آمیـزی  بیراهـه رو بـه  را  او  بـه چـه دلیـل  را دارای محملـی درسـت دانسـت،  برسـی 

نسـبت داده و ایـن حدیـث را از یـاد بـرده اسـت: »کار بـرادرت را بـر نیکوترین صـورت آن حمل 

یانـی در سـخن او می ماَنـد؟ کـن!«؟ بـر چنـان تقدیـری، دیگـر چـه ز

گواهـی بـر سـخن سـّید  افـزون بـر ایـن، مـا شـماری از آثـار برسـی را بررسـیدیم و در آن هـا 
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اهـل  ی در سـتایش و سـوگ  از شـعر اعجاب انگیـز و ت بخـش 
ّ

پاره هایـی لذ نیافتیـم.  امیـن 

م 
ّ
کـه در آن چیـزی نیسـت مگـر بلنـدآوازه کردن فضیلت های مسـل بیـت؟مهع؟ نیـز خواهیـم آورد 

کـه فروتـر از مقـام َبریـِن آنان اسـت. پس کجا  آنـان نـزد شـیعه و سـّنی یـا سـتایش زیبـای ایشـان 

یدن  کجا اسـت آن غلّو ورز ی را به آن مّتهم نموده اند؛  که برخی از ایشـان و ی  اسـت آن تندرو

کـه در شـعر  کتاب هـای خویـش نیـز همـان راهـی را مـی رود  کـه سـّید دیـده اسـت؟ برسـی در 

امیـن  سـّید  جنـاب  کـه  یدنـی  غلّو ورز و  یـان  ز و  ی  بیراهـه رو پـس  رفتـه؛  خویـش  پذیرفتنـِی 

کجا است؟ پنداشته، جایگاهش 

یارت نامـه  را  ی بـا ایـن سـخن خویـش، سـاختن ذکـر صلـوات بـرای اهـل بیـت و ز نیـز و

کـه بـا  یارت نامـه  ای بـرای اهـل بیـت سـاخته  ی ذکـر صلـوات و ز از برسـی نکوهیـده اسـت: »و

گر این سـخن  وجـود آن چـه از این هـا بی نیازمـان می کنـد، دیگر نیازی بدان ها نیسـت؛ حّتی ا

یـاض العلمـاء را بپذیریـم کـه این هـا در نهایـت فصاحـت هسـتند.« باید گفـت که تنها  ـِف ر
ّ
مؤل

کـه از معصومـان  انـدازد  بـه وهـم  کـه سـازندۀ آن هـا دیگـران را  کار روا نیسـت  هنگامـی ایـن 

کـه هـر کس درودی را بدان سـان که خـدای تعالی بر زبانش  روایـت شـده اند. چـه مانعـی دارد 

کـه بخواهـد آن را بـه معصـوم نسـبت دهـد یـا چیـزی  کنـد، بـی آن  جـاری سـاخته، آشـکار 

تشـریع نمایـد؟ دانشـوران برجسـته در میـان شـیعه و سـّنی، خـواه پیـش از برسـی و خـواه پـس 

کـه ایـن کار را بـر  از او، چنیـن کرده انـد و گـوش دنیـا از هیـچ یـک از برجسـتگان اّمـت نشـنیده 

آنـان عیـب شـمرده باشـد.

نیـز سـرور مـا امیـن گفتـه اسـت: »در آثار برسـی سـودی چندان نیسـت و برخی نیـز دارای 

ی  و از  خـدا  اسـت؛  حکمت هایـی[  ]و  شـؤونی  آفریدگانـش  در  را  خداونـد  و  هسـتند؛  یـان   ز

کـه این سـخْن لغزش قلم1 از کسـی اسـت که بدون قصد، سـخنی  و مـا درگـذرد!« بایـد گفـت 

کنایه  آمیـز می گویـد. خداونـد از او و مـا درگذرد!

گرفت. )ن.( گویا »شاطفة القلم« درست باشد و ترجمه بر این پایه صورت  1. در متن »شطفة القلم« آمده ، ولی 
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آثار گرانقدر وی

1� مشارق أنوار الیقین فی حقائق أسرار أمیرالمؤمنین�

2� مشارق األمان و لباب حقائق اإلیمان )سال تألیف: 813(�

3� رسالة فی الّصلوات علی الّنبّی و آله المعصومین�

ـــارۀ ایـــن  ـــاء ]305/2[ در بــــ یـــاض العلمــــ ـــِف ر
ّ
یـــارة أمیرالمؤمنیـــــــن. شـــیخ مـــا مؤل  4� رســـالة فـــــی ز

گفتـــه اســـت: »در نهایـــت نیکویـــی و اســـتواری و لطافـــت و فصاحـــت؛  یارت نامـــۀ بلنـــد   ز

و معروف است.«

کـه شـیخ  معـة مـن أسـرار األسـماء و الّصفـات و الحـروف و اآلیـات و الّدعـوات. چنـان 
ّ
5� رسـالة الل

یـاض العلمـاء ]305/2[ گفتـه، ایـن رسـاله دارای فوایـدی اسـت و از مطالب عجیب  ـِف ر
ّ
مـا مؤل

و غریب، تهی نیست.

کـه در شـأن موالی ما امیرالمؤمنین نازل گشـته و بیشـینۀ  6� الـّدّر الّثمیـن؛ در بـارۀ 500 آیـه 

کتابـش طریـق الّنجـاة، از  مفّسـران مسـلمان بـر آن اّتفـاق نظـر دارنـد. مـال محّمدتقـی زنجانـی در 

آن نقـل می کنـد.

7� أسرار الّنبی و فاطمه و األئّمه؟مهع؟ �

8 � لوامع أنوار الّتمجید و جوامع أسرار الّتوحید؛ در اصول عقاید.

9� تفسیر سورۀ اإلخالص�

10� رسالة مختصرة فی الّتوحید و الّصلوات علی الّنبی و آله�

کتابی در بارۀ میالد و فضیلت های پیامبر و علی و فاطمه.  .11

12. کتابـی در فضیلت هـای امیرالمؤمنیـن؛ جـز کتـاب مشـارق أنـوار الیقیـن فـی حقائق أسـرار 

أمیرالمؤمنین�

کتاب األلفین فی وصف سادة الکونین�  .13
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شعر خوشایند وی

کـه بیشـینۀ آن و بلکـه سراسـرش در سـتایش  حافـظ برسـی شـعری خوشـایند داشـته 

ـص 
ّ
ی _ صلـوات اهلل علیهـم _ بـوده و در شـعرش بـه »حافـظ« تخل ک و ک و اهـل بیـت پـا پیامبـر پـا

اسـت. می کـرده 

از نمونۀ اشعارش، این سروده در ستایش پیامبر اعظم؟ص؟ است:
گشت و سخن ]و سخنوری[ در برابر سخن تو سر فرود آورد. افق تابان از تو روشن 

که آدم نبود؛ زیرا وجود تو پیش از او بود. گاه  تو بودی، آن 

از رسـول خـدا؟ص؟ رسـیده اسـت: »مـن  کـه  بـه سـخنی اشـاره نمـوده  ایـن بیـت  بـا  ی  و

نخستیِن مردم در آفرینش؛ و واپسیِن آنان در برانگیخته شدن هستم.«

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایت کرده اند: ابن سـعد )الطبقات الکبـرٰی ]149/1[(؛ طبری 

)جامـع البیـان: 79/21 ]مـج11/ج125/21[(؛ ابوُنَعیـم )دالئل الّنبّوه: 6/1 ]44/1[(. نیز این کسـان از آن 

یـاد کرده انـد: ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 307/2 ]376/2[(؛ غّزالـی )المضنـون الّصغیـر _ در حاشـیۀ 

دّنّیـه: 
ّ
اإلنسـان الکامـل: 97/2(؛ سـیوطی )الخصائـص الکبـرٰی: 3/1 ]7/1[(؛ ُزرقانـی )شـرح المواهـب الل

�)164/3

در حدیث اسـراء ]= معراج[ نیز آمده اسـت: »همانا تو بنده و فرسـتادۀ من هسـتی و تو را 

نخسـتیِن پیامبـران در آفرینـش و واپسـین آنـان در برانگیختـه شـدن قـرار دادم.« ]مجمـع  الّزوائد: 

کـه خـدا آفریـد، نـور مـن  71/1[ و هـم از آن حضـرت؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »نخسـتین چیـزی 

بـود.« )الّسـیرة الحلبّیـه: 159/1 ]147/1[( و نیـز به تواتـر و از طریق های صحیح، از آن حضرت؟ص؟ 

ِگل _ یـا: میـان روح و پیکـر؛ یـا: میـان  کـه هنـوز آدم میـان آب و  روایـت شـده اسـت: »در حالـی 

ی _ بـود، مـن پیامبر بودم.« آفریـده شـدن و دمیـده گشـتن روح در و

]همچنین برسی سروده است:[
گر تو نبودی، هستی خلق نمی شد و غرب و شرق پدیدار نمی گشت. ا
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کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 615/2  کـه حا ی اشـاره بـه روایتـی دارد  بـا ایـن بیـت، و

]671/2[(؛ بیهقی؛ َطَبرانی؛ سـبکی ]شـفاء الّسـقام: ص162[؛ َقسـَطالنی؛ عزامی؛ بلقینی؛ ُزرقانی 

دّنّیـه: 44/1[؛ و جـز آنـان از طریـق ابن عّباس آورده اند: »خداوند به عیسـی؟ع؟ 
ّ
]شـرح المواهـب الل

را درک  ی  کـه و را  اّمتـت  از  کسـان  و آن  بیـاور  ایمـان  بـه محّمـد  وحـی فرمـود: ›ای عیسـی! 

گـر محّمـد  گـر محّمـد نبـود، آدم را نمی آفریـدم؛ و ا کـه بـه او ایمـان بیاورنـد. ا نماینـد، فرمـان ده 

نبـود، بهشـت و دوزخ را خلـق نمی کـردم.«

از طریــق عمــر بــن خّطــاب رســیده کــه رســول خدا؟ص؟ فرمود: »چــون آدم آن گنــاه را مرتکب 

کــه مــرا بیامــرزی!‹ خداونــد  شــد، گفــت: ›پــروردگارم! از تــو  بــه حــّق محّمــد درخواســت می کنــم 

گفــت:  کــه هنــوز او را نیافریــده ام؟‹ آدم  فرمــود: ›ای آدم! چگونــه محّمــد را شــناختی، حــال آن 

کــه مــرا بــه دســت خویــش آفریــدی و از روح خــود در مــن دمیــدی، ســر  گاه  ›پــروردگارم! آن 

 اهلل؛ محّمــد رســول اهلل. پــس 
ّ

کــه بــر پایه هــای عــرش نوشــته اند: ال الــه إال برافراشــتم و دیــدم 

کــه دوست داشــتنی تریِن  کنــار خویــش قــرار نمی دهــی، مگــر آن  کســی را در  کــه تــو نــام  دانســتم 

وی  همانــا  گفتــی.  درســت  آدم!  ›ای  فرمــود:  خداونــد  باشــد.‹  تــو  نــزد  آفریــدگان 

گــر  یــدم. و ا کــه تــو را آمرز دوست داشــتنی تریِن آفریــدگان نــزد مــن اســت. مــرا بــه حــّق وی بخــوان؛ 

محّمد نبود، تو را نمی آفریدم.‹«

گفته است:[ ]نیز برسی 
کلید همۀ هستی است و میم ]دوم نامت[ در نهایت هستی را می بندد ]= قفل می کند[. میم تو 

کس به پای آن نرسد. که هیچ  ای واپسیِن پیامبران! با فضیلتی تجّلی نمودی 

ما را اّول و آخری و باطِن ظاهرت بر همه چیز پیشی دارد.

در ایـن بیت هـا، بـه نام هـای شـریف پیامبـر اشـاره نموده اسـت: فاتح، خاتـم، اّول، آخر، 

دّنّیه تألیف ُزرقانـی: 163/3 و 164�
ّ
ظاهـر، باطـن. بنگریـد به: شـرح المواهـب الل

گوید:[ ]در ادامه 
گویند یا به ژرفای آن پردازند. از وصف مدح پردازان برتری، هرچند در ستایش تو به درازا سخن 
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منزلگاه تو خانه ای است پیرامون آفریدگان و بر اسرار ناپیدا احاطه دارد.

که خلق می شود، نازل می کند. روح تو از ملکوت آسمان، امر ]و فرماِن[ آن چه را 

کند. گردد و هر یک به فراخور حالش رایحه ای از تو می پرا کنده  شمیم خوشت در همۀ هستی پرا

گردن هاشان پیش تو خم شود. گرایش و شوق دارد و  قلب های همگان به تو 

فیض سرشارت در میان همۀ جهانیان با جوی های اسرار می جوشد.

نشان های آیات روشنت بر پیشانی هستی می درخشد.

کنند. گویند، از تو حکایت  که سخن  کلیم و توراتش خواسته شود  چون از موسای 

که تو ستوده تریِن آفریدگان ]= احمد[ هستی. عیسی و انجیلش بشارت دهند 

گر نبودی، آنان خلق نمی شدند؛ که ا ای رحمت خداوند در جهانیان؛ 

زیرا تو وجه جال تابان و جمال درخشان الهی هستی.

گسستگی را سامان می بخشی. و امین و امانی و هر 

گناه نزد تو آمده؛ آیا آزادش می کنی؟ گرانبار از  رجب با شانه ای 

همچنین در ستایش امام امیرالمؤمنین؟ع؟ سروده است:
عقل نور اســت و تو جان و معنای آنی. آفرینش ســّری اســت که تو سرچشــمۀ آنی.

گردآیند، بندگانند و تو موالی ایشانی. آفریدگان همه چون 

که بلندای افتخاراتش را در میان خلق همانندی نیست. تویی آن ولّی 

که معبودی جز او نیست! ای آیت خدا در بندگان؛ ای سّر خدایی 

جهانیان در بارۀ تو نظریه های نقیض دارند و از دستیابی به هدایت، حیران شدند و درماندند.

گروهی خدا. گروهی تو را بشــر خواندند و 

که خدایش حکم بندگان را به او سپرده است! ای اختیاردار حشر و معاد 

خ در فردای قیامت! تو پناه و امان امیدوارانی. ای تقسیم گر بهشت و دوز

که تو فریادرس اویی؟ برسی چگونه از لهیب آتش بهراسد، حال آن 

بندۀ حیدر از آتش نمی هراسد؛ زیرا هرکه دوستار حیدر است، در آتش جای نخواهد داشت.

گوید: نیز در مدح موالمان امیرالمؤمنین _ صلوات اهلل علیه _ 
گذار و وصف حالم را شنو! ای سرزنشگر! مرا وا
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گویند: غلّو نورز! کنم،  هرچه مدح او را افزون 

که حقیقت را به یقین دیده ام، دیگر پروا ندارم. حال 

که سخن در بارۀ وصفش برایم شیرین است. او آیت خدا است 

ای نکوهشگر! تا چند، تا چند، با من جدال می ورزی؟

گذار! ای نکوهندۀ من در عشق! مرا به حال خود وا

گمراهی ام! که هدایت یافته، برو و مرا بگذار با  به سوی آن 

کمال است. مهر من به وصّی مصطفی عین 

او توشۀ من در معاد و پناه من در بازگشتگاه است.

گردد. کمال یابد و سخنم ختم  با او دینم 

ی در ستایش امیرالمؤمنین؟س؟ چنین است: از سروده های و
کــه از بــارگاه قــدس خداونــد نســیم آن  گاه  بــا نام هــای نیکویــت خاطــرم را آرامــش بخشــم، آن 

نام هــای نیکــو برخیــزد.

گر روزی تیره بخت شود، تو سعادت و نعمت آنی. گر جانم بیمار شود، تو طبیب آنی. ا ا

گیرم. گردن  که با تو جنگیدند، به  کسانی را  که خون  که روز قیامت درآید، در حالی  خشنودم 

خ است. خ درآیم، رستگاری برای من، درآمدن به دوز گر از راه مهر تو به دوز ای ابوالحسن! ا

خ را تو تقسیم می کنی؟ که یقین دارد تو موالی اویی و بهشت و دوز چگونه از آتش بهراسد، کسی 

که خصم و طرف دعوای تو است، چگونه امید آمرزش از خداوند دارد؟ شگفتا از اّمتی 

کــه رهبــرش بــودی، بی هیــچ جرمــی واپــس انداخــت و دیگــران را  کــه تــو را  شــگفتا از آن اّمــت 

بــر تــو پیــش انداخــت!

گوید: همچنین در مدح موالی ما، پدِر دو سبط پبامبر؟س؟ 
گوهرهای یکتا بازگشت. علی به آسمان جال فراز گشت و پیش تاخت. سپس با دستی سرشار از 

کــه بــه آبشــخور یکــی از فضیلت هــای وی وارد شــود، از آن بیــرون می آیــد، در حالــی  کــس  هــر 

کــه َمشــکش از ُپــری آن تنگــی می یابــد.

کــه بــه او صلــه داده شــده،  مبــارک اســت و از نظــر صلــه دهنــده نیــز مبــارک اســت؛ زیــرا  کســی 

کســی از طــرف او صلــه و خیــر و احســانی هســت. بــرای هــر 
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کرده انــد. بزرگ تریــن فضــل  کــه بــزرگ اســت، حســودانش هــم فضیلت هایــش را روایــت  بــس 
کننــد. کــه حســودان روایــت  بــرای شــخص آن فضیلتــی اســت 

بــا  را پوشــانده اند؛ و حســودان و دشــمنانش هــم  بیــم دشــمنان1، فضلــش  از  دوســتارانش 
کرده انــد. نهــان  را  آن  دشــمنی 

که از حّد شمارش بیرون است. با وجود این دو، باز هم آن قدر افتخاراتش رواج یافته 

که هیچ رصدگری به آن ها نرسد. که بر پیشانی شکوهش ستارگانی است فرازین  امامی است 

گردن جوزا. گردن آویزش بر  ک است و  منبرش بر فراز شاخه ای از ستارۀ سما

کــه  کــه چــون بدرخشــد، هــر انــدوه را بزدایــد و چنــدان خوشــبو اســت  افتخاراتــش چنــان اســت 
گردد. از شمیم عطرش انجمن  ها نواخته 

گروهــی نیــز  گروهــی بــه والیتــش اقــرار دارنــد و  گروهــی او را عبــادت می کننــد و  کــه  امامــی اســت 
منکــر والیتــش هســتند.

امامی که ]پیشوایی اش[ روشن و دربردارندۀ هر کرامت است که قرآن بر مدحش شاهد است.

کــه دوســتاری نامــش را بــر زبــان راَنــد، ســام خداونــد بــر او بــاد؛ و در مــورد برســی، ایــن  مــادام 
کــه همــگان آن را می خواننــد[ جــاودان خواهــد مانــد. ســام دادن ]بــه خاطــر قصایــدی 

گفته است: د باد! _  و نیز در بارۀ سرور عترت، امیرالمؤمنین _ بر او و ایشان در
کــه تو را رجب باعظمت گویند، فاش نمودی! ای رجــِب غریــب 

تو آن سّر پوشیدۀ پنهان نهفتۀ غیبی را فاش نمودی.

که از بدسیرتان باید پوشیده بماند. و پرده ها و اسراری را آشکار ساختی 

اســت  ســپید  نقــرۀ  ظاهرهاشــان  کــه  گشــت  معلــوم  و  گرفــت  جــای  مردمــان  میــان   در 

و باطن هاشان سراب ]= فریب و نیرنگ[؛

ک و پیراسته دارند. گوهری پا که  مگر اندکی از مردانی 

گونه های حور نوشته شود. که سزاوار است با نور بر  چیزی نوشتی 

گشتند و از جهل مرّکب درآمیخته شدند. از این روی، مردم دیگرگون 

کینه ورز و دشمنش؛ و حزب خدا چیره است. یکی دوستار او است؛ دیگری 

کند، گرداند و چهره دژم  که چون مرا بیند، روی  بینی درازی 

که همین درست است. )ن.( 1. در متن »خیفة الهدی« درج شده، ولی در اعیان الشیعه »خیفة العدی« آمده 
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ک می زاد. گر اهل صدق بود، فرزندی پا که ا کدامنِی مادرش شّک است؛  بی تردید در پا

که به یعسوب منسوب است، روی برمی گرداند؛ چون حدیثی بشنود 

کّرار تکرار شود، به خشم آید. گر یادکرِد فضیلت های حیدر  و ا

کـه چکامه ای شـکوهمند و پرآوازه  قصیـده ای رائّیـه نیـز در مـدح امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دارد 

کنـون اصـل ایـن قصیده را همـراه تخمیس  اسـت و آن را ابن سـبعی1 تخمیـس نمـوده اسـت. ا

یـم: آن می آور

صفــات تــو صاحبــان اندیشــه و نظــر را بــه عجــز افکنــده و بــه ســاحت ناتوانــی و خطــر ]حیــرت[ 
کشــانده اســت.

تویی که معنایش برای نکته سنج، ظریف و دقیق است؛ ای نشان خدا؛ بلکه ای آزمون بشر؛

ای حّجت خدا؛ بلکه ای منتهای سرنوشت!

صاحبان اندیشــۀ دقیق از فهم معنایت بازمانند. با تو، پروردگار واالیی، فرزانگان را آزمود.

که اشارات عقول به تو است؛ ای نور خدا! چگونه خردها به مرز تو راه یابند؛ ای آن 

که خردمندان در بارۀ تو در ناتوانی و خطر ]حیرت[ هستند! ای آن 

کــه از تــو  گمراهــی افتادنــد و هــر معجــزه را  گروهــی از شــیفتگی بــه  در بــارۀ مخلــوق بودنــت 
دیدنــد، غلــّو ورزیدنــد.

رفتنــد.  بــاال  معقــول[  حــّد  ]از  پــس  واداشــتی؛  حیــرت  بــه  را  اندیشه هاشــان  واالمقــام!  ای 
دیدنــد: چــون  افکنــدی،  سرگشــتگی  بــه  را  خردمنــدان  خردهــای 

نشان های شأن تو را در روزگاران و عصرها.

ــتکاری  ــای دس ــه حدیث ه ک ــان  ــاختی، همچن ــن س ــردم روش ــرای م ــه را ب ــکام تحریف یافت اح
شــده را برانداختــی.

که در سابقه و نسب پیشینیان، از همه پیشتر هستی؛ ای در نور و معرفت، اّول و آخر؛ تویی 

ای در واقعّیت و آثار، ظاهر و باطن!

کریمانــه  ک را نچشــیدی و  کــه خــود، طعــم خــورا ای بخشــندۀ قــرص نــان بــه نیازخــواه اســیر 

روزه داشــتی!

گردان  گزید و همان جا درگذشـت و از شـا که در هند سـکنا  مۀ حّجت شـیخ فخرالّدین احمد بن محّمد احسـائی 
ّ

1. عال
ـی )د.841( بود.

ّ
ابن متـّوج و همنشـین ابن فهد حل
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ــو را اســت بیانــی بلیــغ ]و  کــه در تاطــم دریــای ظلمــت، قــرص خورشــید را بازگردانــدی! ت ای 

کــه تــو را اســت:  صریــح در قــرآن و ســّنت[، چنــان 

اشاره ها در آیات و سوره ها.

انــوار فضیلتــت خامــوش نشــود؛ بلکــه بــرای آن انــوار، دوام و جریــان اســت و از میــان آن چــه 

گشــته اســت. گمراهــان پنهــان ســاختند، آشــکار 

فکر مردمان در بارۀ تو تا ابد ناسازگار است. چه بسیار مردمی که در تو بسی اندیشیدند و سرانجام،

معنای تو از هر توانمندی پوشیده ماند.

ک سامان نمی یافت و هرگز شریعتش برای مردم روشن نمی شد؛ گر تو نبودی، آیین پیامبر پا ا

کــه دیــدۀ بصیرتــش  گرفتــاران شــّک و شــبهه دور نمی گشــت. تویــی راهنمــای هــر  و شــبهه از 

بــه حیــرت افتــاده اســت،

برای فهم سخنان و عبارت های1 پیچیده.

که در وهم نگنجد. در ورطۀ مهلک نبردهای سخت فرورفتی. به رتبه ای رسیدی 

کــس صادقانــه  کــه هــر  کشــتی  گفتــی! تویــی آن  کــه آن را تــرک  مــوالی مــن، ای صاحــب دنیــا 

بــه آن تمّســک جویــد،

گرداَند، در آتش فرورود. که از آن روی  نجات یابد؛ و هر 

ــدگار دانــش،  ــو، ای خداون ــد و از ره نشــان های ت گیرن ــو  ــو پرت ــور فضــل ت ــان اندیشــه از ن صاحب

بهره ستانند.

گر بیانت نبود، همه چیز در شــبهه می ماند. پیش از تو برای افکار ملجأ و مرجعی نبود. ا

کسی فراهم نیاید. پس از تو نیز عبرت حقیقی برای 

کتاب هــای آســمانی آمــده اســت. برخــی بــه ایــن ایمــان آوردنــد و  حکــم امیــری تــو در آیــات و 

کردنــد. گروهــی در آن درنــگ 

گــر تــو نبــودی، آنــان هرگــز در روزی ]ماننــد غدیــر،  بــر خافــت تــو[ اجمــاع نمی کردنــد و نــه ]پــس  ا

از آن[ بــه اختــاف می رســیدند. هــم ناسازگاری شــان در بــارۀ تــو اســت و هــم سازگاری شــان.

خ. گروهی در دوز گروهی در بهشتند و  پس 

بهترین آفریدگان آنانند که راه تو را پی گرفتند. و بدترینشان آنانند که همگی از شأن تو فروکاستند.

1. در شعر »ِعَبر« آمده است. شاعر با قدری مسامحه، »ِعَبر« را جمع »عبارت« آورده است. )ن.(
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گروهنــد؛  کردنــد. پــس مــردم در بــارۀ تــو ســه  گروهــی نیــز بــه نادانــی، هرچــه را شــنیدند، تأویــل 

کــرده؛ یکــی غلــّو 

و یکی در جهل و پلیدی فروافتاده.

گــروه! چــه چیــز بــازش داشــت از پیــروی تــو؟ کاش از آن چــه مایــۀ ســودش بــود،  ای وای بــر آن 

پیــروی می کــرد!

کــه نــوری  کــه چنــدان فروافتــاده  گمراهــی افتــاده؛ ای فرقــه ای  کــه بــا نامبارکــی در  گروهــی  ای 

کشــید؛ آن را فــراز نخواهــد 

و دیدگانش به ژرفای بصیرت نخواهد رسید.

ــوم  ــدگاران دانــش از عل ــد. خداون ــه بلنــدی منزلتــت اعتــراف دارن کتاب هــای آســمانی ب همــۀ 

تــو برمی گیرنــد.

گــر تــو نبــودی، روزی نــه بــه ســازش می رســیدند و نــه بــه اختــاف. مــردم در بــارۀ تــو یــا همســاز  ا

گشــتند یــا ناســازگار؛

و همین است آن جای خطر.

کافر شدند. گشتند. برخی ایمان آوردند و بعضی  آیات و سوره ها به بزرگداشت تو نازل 

کردنــد  کــه اشــاره  کردنــد و در پــی تحقیــق نرفتنــد. بســا   برخــی هــم از روی نادانــی درنــگ 

و آشکار نمودند و پوشاندند!

اّما حق، خواه آشکار و خواه مخفی، هویدا می شود.

گر تو نبودی، خداوند واال آسمان را برنمی افراشت. به خدای آفریدگار هستی سوگند! ا

کــت ماننــد ســتارگان روشــن، بــر  کــه نامــت بــر بلنــدای عــرش نقــش بســته! نام هــای تابنا ای 

کــه: فــراز آســمان اســت؛ همــان ســان 

ِک مدّور است. صفت های هفت گانه ات همچون افا

کــه میــان مــردم  کــه هــر دانشــی  چــون خداونــدگاران دانــش بــه نادانــی افتنــد، تــو دانایــی؛ چــرا 

گشــته اســت. رواج دارد، از تــو نقــل 

کــت نیــز چــون  کــه هــر گمــراه را بــه هدایــت رهنمــون شــوی. فرزنــدان تابنا تــو آن ســتارۀ هدایتــی 

ج هایــی هســتند در فلــک معنــا؛ بر

و تو چون آفتاب و ماهی.
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گشــوده و راه هــای هدایــت بــه ســبب  کــه ســوره های قــرآن بــه فضلشــان زبــان  امامانــی هســتند 

گشته است. ایشان هموار 

کــس بــه ایشــان  کــه هــر  کــه تنهــا بــه آنــان اعتمــاد ورزد. اینــان خانــدان خداینــد  خوشــا آن 

دســت آویــزد،

ک وارهد. از لغزش خطرنا

گشته1 و فضیلت های سربستۀ ایشان را تفصیل داده است. آیات محکم خداوند بر ایشان نازل 

ایشانند راهنمایان؛ پس جانشینی برایشان مجو. ساحل امن و امانند 2 و نردبان عروج،

برای برشدن بر فراز دانش هایند. و در ساحل ها چه دگرگونی ها است!

گشــت، تــو  کــه وی بــا خضــر همــراه  گاه  کــه موســی ســنگ را شــکافت. آن  بــه لطــف ســّر تــو بــود 

همــراه او بــودی.

کرد. ای سّر هر پیامبر نام آور، کشتی در ]دریای[ تو حرکت  به وسیلۀ تو نوح نجات یافت و 

که نام آور نیست. و هر پیامبر 

بــرای  زیانــی  گفتــار شــبهه گران  اّمــا  تــو ســرزنش می کننــد؛  مــرا در مهــر  نادانــان و ســفیهان 
نــدارد. صاحبــان حــق 

کسی را شبیه تو دانم. که  که از مانند و شبیه منّزه است! تو را برتر از این می شمارم  سوگند به آن 

تو در دیدگان ما همانند واقعّیت هســتی برای تصویرها.

ی در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ سروده است: همچنین و
ای سرچشــمۀ اســرار؛ ای راز خدای چیرۀ نگاهبان در سرزمین ها!

ای قطب دایرۀ هستی و نیز چشمۀ جوشان آن!

که فرشتگان از آن فراآموختند! ای چشمه سار ]دانش[ و سّری 

که دمید، پرده از جمال تو برداشت. از پس شب تاریک، هر صبح 

ک و بهشتی و بزرگوار! ای زادۀ خوب ترین ها و زنان پا

تویی مایۀ امان از نابودی و نجات از مهلکه ها.

تویی صراط مستقیم و تقسیم گر بهشت های دارای اریکه.

که البّته سخنی درست نیست و برای حفظ امانت به همین شکل ترجمه شد. )ن.( 1. در شعر چنین آمده 

که احتمااًل »شّط األمانة« درست است و ترجمه بر همین پایه صورت پذیرفت. )ن.( 2. در شعر »شطر األمانة« آمده 
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خ[. کارش و اختیارش در دست تو است و تویی اختیاردار »مالک« ]= فرشتۀ دوز آتش هم 

کردی و جامۀ هر تیرگی را دریدی! که به جمال جلوه  ای 

ای هدایتگر به بهترین راه ها؛ درود خداوند بر تو باد!

وقتی تو آن جا ]در قیامت[ هستی، حافظ برسی از چیزی بیم ندارد.

کــه شــاعر نغزگــو و شــگفتی آفرین، شــیخ احمــد بــن  ــارۀ اهــل بیــت دارد  ابیاتــی نیــز در ب

یــم: ــا هــم می آور کــه هــر دو را ب حســن نحــوی، آن هــا را تخمیــس نمــوده 
کــه  هســتم  ایشــان  خویشــاوندان  و  مصطفــی  عتــرت  و  فرزنــدان  و  خانــدان  دوســتار  مــن 

جهاننــد. مردمــان  ک تریــن  پا

نشان های جّد و پدرشان را با خود دارند و نور نبّوت از ایشان،

می تابد و آثار امامت در آنان به چشم می خورد.

اســتوار  کوه هــای  و  خــدا  دیــن  ره نشــان های  و  تمــام  ماه هــای  و  شــکوه  آســمان  ســتارگان 

خداینــد. بردبــاری 

گنجینــه داران  کمــان حکــم او و جای هــای فــرود وحــی خداونــد و  منزل گاه هــای یــاد خــدا و حا

دانــش وی هســتند.

سّر خدای چیره و نگاهبان نزد آنان به ودیعه نهاده شده است.

ــان بــه روشــنی آمــده و آن چــه آدم دریافــت نمــود،  در آیــات محکــم ]= روشــن[ قــرآن مــدح آن

نــزد ایشــان اســت.

کــه خودســرانه اســت. چــون اینــان بــه حکــم نشــینند، همــه  پــس حکــم دیگــر مــردم را فروگــذار؛ 

گردند؛ گنــگ 

گوش شود. گشایند، روزگار سراپا  و چون زبان 

گشته است. کتاب خدا نازل  گردد و در فضل آنان،  با محّبت ایشان، طاعات ما پذیرفته 

ــاد شــود، همــۀ هســتی  ــان ی گرفتــه اســت. هــرگاه از آن شــمیم خــوش ایشــان همــۀ زمیــن را فرا

گــردد؛ عــود و عنبــر 

و رایحۀ عطرشان در همه جا پیچد.

گفت. موسی نام آنان را خواند تا اندوهش زدوده شد و پروردگارش از سوی طور با وی سخن 
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کننــد، دشــوارها آســان شــود؛ و چــون بــه میــدان نبــرد آینــد، قلــب روزگار از  کاری روی  چــون بــه 
قهــر و غلبــۀ ایشــان بلــرزد؛

و شیر در بیشه به هراس افتد.

کشتی حرکت نمی کرد و جاری نمی شد و خداوند هیچ چیز را خلق نمی کرد. گر آنان نبودند،  ا

گــر از نیکــی و بخشــش  کــه تــا بــه زیارتشــان روی، بــه پذیرایــی بشــتابند؛ و ا کریمانــی هســتند 
در جهانیــان یــاد شــود،

دریای عطاشان ماالمال موج می زند.

کــه  پدرشــان بــرادر و جــاِن پیامبــر برگزیــده، طــه، اســت و ایشــان شاخســار درختــی سایه گســترند 
کاشــته شــده اســت. در ســاحت جــال خداونــد 

مادرشان فاطمۀ زهرا همسر آن مرد است. پدرشان آسمان شکوه است و مادرشان آفتاب آن.

ع ایشان است. ج جال جای طلو که بر ستارگانی هستند 

که ریشه به احمد می رساند و بر بلندترین رتبه برآمده است. نَسبی دارند 

که چون آفتاب می درخشد! کی ایشان افزود. زهازه نَسبی  آن نسب بر جلوه های پا

که از ستارگان فرارتبه تر است! وه! چه شرفی 

کنــده  ک پرا گوهــر احمــد پــا ک و تطهیریافتــه برآمــده و از  کــه از پــدری پــا کریمانــی هســتند 
شــده اند.

کســی  گــر مردمــان افتخــارات خویــش را بشــمارند، چــه  مادرشــان زهــرا اســت و پدرشــان حیــدر. ا
هماننــد آن هــا اســت؟

گوشی شنوا داری، دیگربار بنگر! گر  یارا! ا

علــی امیرالمؤمنیــن امیــر آن هــا اســت و شــّبر و شبیرشــان ]= حســن و حســین[ تنــۀ ]درخــت[ 
تقواینــد.

کــه عطــر عبیرشــان همــه جــا پیچیــده؛ مبارکانــی عبادت پیشــه  مهترانــی هســتند بســیار روزه دار 
کــه مانندشــان نتــوان یافت.

راهنمایان و والیان و سرچشمه های ]تبلیغ و حفظ[ رسالتند.

کان دانش و فضلند. که سایه شان سایۀ خدا در زمین است. همه  ک زادانی هستند  پا

فضــل و بذلشــان هســتی را زندگــی بخشــیده اســت. چــون از فضیلــت یــاد شــود، فضــْل تنهــا از 

آِن ایشــان اســت؛
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و چون ]رایت[ علم برافرازند، علمی چون علم ایشان نیست.

گریزنــد و ایشــانند که بزهــکاران را نزد پروردگارشــان  گنــاه خویــش بــه ســوی آنــان  گناهــکاران از 

کنند. شــفاعت 

کاری مایــۀ  کــه دوستارشــان نیســت، طاعتــی پذیرفتــه نگــردد و جــز دوستی شــان  کســی  از 

نجات در فردای قیامت نیست،

که محشر برای همگان برپا شود. همان هنگام 

گردد، کام  که ]والیت[ خاندان پیامبر را منکر شود، نا که به قصد مّکه رود! هر  سوگند به آن 

کند، هر چند همۀ عمر در سجده باشد و برای خدا عبادت 

بی والی آل عبا سودی نخواهد یافت.

کسی را با خود نبینم. گناهان پای پیش نهم، جز شما  که در زنجیر  خاندان احمد! فردا 

ای بهتریــن شــنوندگان نــدای آدمیــان؛ ای عتــرت پیامبــر برگزیــده؛ ای نشــان های هدایــت! 

شــما را نــدا دهــم؛

و فردا در جایگاه حشر خود، به شما چشم خواهم دوخت.

کار به دســت شــما اســت. ای خاندان احمد! به خدا ســوگند! فردا از آتْش بیم ندارم؛ که رشــتۀ 

گیرید! گشوده، شما را می خوانم. پس ای اهل بیت محّمد! دست مرا  کنون دست  ا

کرد؟ کسی شفاعت خواهد  جز شما در روز قیامت، چه 

همین قصیده را شـیخ هادی )د.1235( _ وی فرزند همان شـیخ احمد نحوی اسـت که 

ایـن قصیـده را تخمیـس نمـوده و از آن یـاد کردیم _ نیز تخمیس کرده که آغاز آن چنین اسـت:
کــه آن  گــردد. آن هــا امامــان حّقنــد  کــس آنــان را برگزینــد، رســتگار  کــه هــر  فرزنــدان احمــد آناننــد 

کــس ایشــان را بــرای نجــات برمی گزینــد.

که نور نبّوت در آنان می درخشــد؛ کند1! ایشــانند  که در راه خویش از آنان پیروی  خوشــا آن 

و آثار امامت از آنان پرتوافکن است.

گوید: ک _ صلوات اهلل علیهم _  همچنین در بارۀ عترت پا
گفت وگوی من شمایید. همۀ وجودم از شما و از آِن شما است. واجب و مستحب و سخن و 

گرفت. )ن.( گویا »یقتدیهم« درست است و ترجمه بر همین قرار صورت  که  1. در شعر »یقتضیهم« آمده 
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کنم. هنگام نماز قبلۀ منید و چون ایستم، به شما روی 

همواره تندیس شما در نظر من است و مهرتان در خاطرم خیمه زده است.

ک آستانتان را می بوسم. ای سروران و پیشوایانم! با پلک چشمانم خا

کرده ام. آن را بپذیرید و بر من رحم آورید! گفتار و مدح شما  عمر خویش را وقف حدیث و 

کنید! کرمتان مّنت نهید و فردای قیامت او را وارهانید و نیکی  بر حافظ ]برسی[ از فضل و 

ک _ سالم اهلل علیهم _ سروده است: و هم در بارۀ اهل بیت پا
ای خاندان طه! شما مایۀ امید منید و در هنگامۀ رستخیز تکیه گاهم شمایید.

گشایشم خواهید بود. گناهان مرا در تنگنا افکنند، شما در روز حساب مایۀ  گر  ا

گناهانم امید دارم. با والیت و مدح خوش و نیک شما، به خشنودی خدا و عفو 

حافظ برسی، رجِب محّدث، بندۀ بندۀ شما است و همواره،

در روز حشر، از لهیب آتش نهراسد؛ زیرا سرورانش محّمد و علی باشند.

کارنامه اش را سپید. کرد و  کارهای شایسته اش را سنگین خواهند  کفۀ  آن دو 

گمراهــی بــه ســوی شــاخه ای از ســایه های  او از راه شــما جــدا نشــده تــا ]در قیامــت[ از روی 

دود، روان شــود.

که چنین است: نیز مسّمطی در بارۀ اهل بیت _ صلوات اهلل علیهم _ دارد 
هیچ اندیشه ای به سّر شما دست نیابد و امرتان در میان جهانیان خطیر است،

ک است؛ و وصفتان بیرون از توان بشر است. گشودن رمزش بس خطرنا که  و سخت 

سوره های قرآن به مدح شما شرافت یافته است.

وجودتان عّلت پیدایش هستی و نورتان آیت ظهور حق است.

کعبۀ دوستاران؛ شما قبلۀ وجودید و مهرتان 

که به طواف و عمره می پردازند.

گنبد مدّور نمی گشت و آفتاب و ماه نور نمی یافت؛ گر شما نبودید، این  ا

و شاخسار و میوه آویخته نمی شد و برگ و سبزه، تر و تازه نمی شد؛

و آذرخش و باران جریان نمی یافت.

گرد خواهیم آمد و در روز حساب، پناهمان شمایید. که بازگردیم، نزد شما  در قیامت 
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خ یا بهشت مشّخص می کند. ع ما را به دوز سخن شما در صراط سرنوشت ساز است و جایگاه رجو

گناهان دوستارانتان آمرزیده شود. و با آن، 

ای سرورانی که چهره هاشان خجسته، اصلشان مبارک، و عارف به حّق ایشان دارای سیادت است؛

ک است؛ گوهر مردمان را وارسند، بیمنا گوهرشناسان  که  و مخالفشان در روز حشر 

گوهرهاشان را محک زنند. که با والیت آن سروران،  چرا 

که روز معاد تکیه ام بر آن خواهد بود. شمایید مایۀ امیدم و مهرتان آرمان من است 

که محّمد و علی شفیعانش هستند، از زبانۀ آتش بهراسد؛ چگونه دوستارتان 

یا از شرارش شرری به وی در رسد؟

بندۀ فقیر شما، حافظ، بر آستانتان ایستاده و احسانتان را خواهان است.

پس سرورانم! ناامیدش نکنید و روز قیامت،

که از نسیمش عطر خیزد. سایه ساری نصیبش نمایید 

کرامْت شما را برگزید؛ پروردگار آسمان بر شما درود فرستد، همان سان که خالصتان نمود و به 

که پرندگان بر شاخساران آوازخوانند، و بندۀ دوستارتان را نعمت افزاید، مادام 

کنند و درختان برگ برآورند. و قمریان نوحه 

گفته است: دهای خدا بر  وی و آنان باد! _  و ک و سرور ایشان _ در همچنین در بارۀ عترت پا
گــر خواهــی روز رســتاخیز از لهیــب آتــش در امــان مانــی و دیــن و اعمــال واجــب و مســتحّبت از  ا

گــردد، تــو پذیــر فتــه 

علی و امامان پس از او، آن ستارگان هدایت، را دوستار باش تا از تنگنا و رنج رها شوی.

گــذارده؛ زیــرا نعمت هــای ویــژه بــه  کار خویــش را بــه آنــان وا کــه خداونــد  ایشــان عتــرت رســولند 
آنــان عطــا فرمــوده اســت.

کــه همــگان  کــه خــدا حّقشــان را واجــب نمــوده و اطاعتشــان فریضــه ای اســت  پیشــوایان حّقنــد 
گردند. بــدان آزمــوده 

ــه  ــی! چ گردان ــری روی  ــه دیگ ــان ب ــی و از آن ــد افت ــه تردی ــان ب ــادا در ایش ــه مب ک ــم  ــدرَزت ده ان
ــی؟ کس ــه  ــان، چ ــان مردم ــت در می ــان هس ــز ایش ــی ج کس

گرفتــن،  گــور قــرار  کفــن شــدن و در  کــه هنــگام مــرگ و  گاه  مهــر علــی توشــۀ دوســتار او اســت، آن 
بــه دیــدارش آید.

که دوستار ابوالحسن باشد. کس از آتش نرهد، مگر  نیز در روز رستاخیز هیچ 
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و نیز شعری در سوگ امام شهید، سبط پبامبر _ صلوات اهلل علیه _ دارد:
گــر نجــد در ســمت راســت نمایــان شــود، بــرای  کــه ا ای ســاربان شــب! مــا را بــه راســت بــر؛ 

دردمنــد ناتــوان امــداد و یــاری اســت.

که درونش شعله ور است، از شور شوق شفا یابد! گرفتار عشق  که  کن؛ باشد  آن جا درنگ 

گلــۀ مــن از روزگار ســختی  کــه  کــه میانشــان آهــوان ]= زیبارویــان[ اســت  گروهــی بــر  مــرا نــزد آن 

]و قحــط بــاران بهــاری[ بــا ایشــان آشــنا اســت.

که عنبر است، سیراب ]و بهره مند[ شوم. کش  مرا به سرزمین شادابش ببر تا از عطر آن خا

ای نیکبخت! مرا بازایستان تا سرزمین آن درختان انبوه را ندا دهم؛ باشد که آن یاور را بیابم!

کسی  که هرگاه زمانه بر  ام[، مرا همسایگانی است  ّ در آن سرزمین از عهد جیرون ]= قدیم االیݧ

ستم ورزد و به دامنشان پناه بَرد، پناهش دهند.

کــه بــرای مــن چــون مــاه، روشنی بخشــند. آنــان مقصــد  ایشــان اهــل و خانــدان مننــد جــز ایــن 

مــن هســتند و مــن بنــدۀ ایشــانم.

ــار  ــه دچ ک ــی آن  ــت، ب گذش ــان  ــّزت آن ــرزمین ع ــرم در س ــارک عم ــه یک چ ک ــد  ــا عّزتمندانن آن ه

گــردم. ســختی و بیــم 

منزلگاهی سبز و عیشی خوش و رویی سپید و مویی سیاه داشتم.

جمــع شــاداب از نســیم شــمال و جامــۀ جوانــی تــر و تمیــز بــود و خنــکای زندگانــی را هیــچ تلخــی 

گــواری مکــّدر نســاخته بــود. و نا

جــاری  نهرهایــش  نشــان دار،  تپه هایــش  و  کوه هــا  ماننــد  بــارز  بــود  جایــی  مــن  ســرزمین 

و پرندگانش آوازخوان.

کــه بــاد شــوم شــمال رّد  حــوادث روزگار طومــار ُحســن آن ســرزمین را در هــم پیچیــد؛ همچنــان 

پایــش را در خرابه هایــش بــر جــای نهــاد.

کشیدند و در آن میان، نه از این یار نشان ماند و نه آن یار. حوادث روزگار بر سرش دامن 

کنــد و پیــچ و تــاب خــوَرد و بــر ضــّد آنــان تعّصــب ورزد  کــه حوادثــش ســتم  جــای شــگفتی نیســت 

کنــد و بــه شــادمانی نغمــه ســردهد. و بفریبــد و تجــاوز 

ــان را در  ــّف آن ــوادث، در ط ــپاهیان ح ــود و س ــرده ب ک ــت  ــد خیان ــدان محّم ــه خان ــم ب ــتر ه پیش

ــد. ــه بودن گرفت ــره  محاص

)69(

50/7



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 74

گرداننــدۀ  اســبانش ]در  کــه ]ســواران و[  ــا پنــج بخــش و ســپاه عظیــم  گــران و انبــوه ب ســپاهی 

میــدان نبــرد[ شــیرانند.

کــه از حــق روی  گاه  کــور در دیــدن راه هدایــت؛ و آیــا ناشــنوایان آن  همه شــان اشــراری بودنــد 

بگرداننــد، ندایــی می شــنوند؟

کــه چــون روی آوردیــد، بــه حــق پشــت کردیــد و مبارکی از شــما جدا گشــت و نحوســت  ای اّمتــی 

به شــما پیوســت!

کــه  کــه دور شــوید و از خــردورزی بازداریــد، ]از حــق[ ســر بــاز زدیــد، هنگامــی  و چــون آمدیــد 

کــج نمودیــد. کردیــد و از حــق ســر  گردانــد و پشــت  بخــت از شــما روی 

ک زادی شــما  کــه ناپــا گاه  گمراهــی خــود شــاد شــدید، آن  روان شــدید و بــه راه ســتم رفتیــد و بــا 

را فراخوانــد و از هدایــت درگذشــتید.

گســترده و انبــوه شــدید،  کردیــد و  گام هاتــان حرکــت  کــه بــه ســوی  گاه  گردآمدیــد آن  بــرای نبــرد 

کــه شــقاوت، ُحدی خــوان شــما بــود. در حالــی 

برشــوراندید و شــوریدید و انتقــام خون هــای بــدر را خواســتید و بــه نبــرد بــا ماه هــای تمــام 

کــه نورشــان مایــۀ هدایــت شــما اســت. برخاســتید 

بــا  بــا ســرور خــود برخاســتند،  بــه جنــگ  گاهانــه  آ ســراِن سرکشــی و طغیــان، ســتمگرانه و 

کینــه. از  سرشــار  ســینه هایی 

گرفتنــد و روز قیامــت را از یــاد بردنــد. پــس در شــمار قــوم  شــیوۀ سرکشــی و لجبــازی در پیــش 

عاد به حساب آیند.

آه و دریغ بر قلب دین، آن روز که اینان روی کردند به قتل آن مایۀ امید، آن یگانه پرچم ]هدایت[!

کمــر بســتند  کردنــد و بــه هواپرســتی  ســتون هدایــت را ویــران ســاختند و قامــت واالیــی را دونیــم 

گرفتنــد. و بــر تقــوا راه 

گروهش سرگردانند و هیچ یار و یاوری ندارند. که موالیم حسین و  گویا می بینم 

کربــا بــه انــدوه و بــا دچارنــد و تیــر دشــمن بــه سویشــان روان اســت و دور از وطــن، ســپاه  در 

ــر ایشــان یــورش آورده اســت. دشــمن ب

گرفتند، مرگ به اینان خیره نگریست. گرد آنان را  که دشمنان سرکش با لشکر بی شمار  گاه  آن 

چون دشمن بر آنان فرود آمد، همه چیزشان را حال شمرد و هیچ اختیاری برایشان نماند.

)70(



75 ی
ّ
74. حافظ برسی حل

گــواری را بــه خطبــه ایســتاد  پــس نــدا بــرآورد و از ایــن ســو منــادی مــرگ هــم رویــداد ســخت و نا

ِغ فنا آواز سرکرد و سارباِن اجل بانگ رحیل داد. و مر

گونه اش روان بود، آنان را ندا داد: »آیا مرا می شناسید؟« که اشک بر  در حالی 

کــه رســوالن  گاه  گفتنــد: »آری؛ تــو حســینی فرزنــد فاطمــه؛ و جــّدت بهتریــِن رســوالن اســت، آن 

را برشــمرند.

گردد.« تو در نوجوانی و میانسالی، زادۀ شکوهی و چون واالیی ها را برشمرند، شکوه به تو ختم 

گــر مــرا می شناســید، چــرا بــه قتلــم روی آورده ایــد و بــر قتلــم عزمتــان را  گفــت: »پــس ا آنــان را 

کرده ایــد؟« جــزم 

که راه راست همین است. کن؛  گر خواهی از مرگ برهی، با یزید بیعت  پاسخ دادند: »ا

وگرنه، دریای مرگ به خروش درآمده و تو باید تشنه لب در آن فروروی و بازنگردی.«

کــه دادیــد! زخــم شمشــیر و نیــزۀ تیــز بــرای مــن آســان تر از  گفــت: »هــا ننــگ بــر ایــن پیشــنهاد 

ایــن پیشــنهاد اســت.

کــه پیاپــی فــرود آیــد  کــردن ســرها  پــس میــان مــن و شــما ضربت هــای شمشــیر اســت بــرای خــرد 

کارهــا تمــام می شــود.« گشــودن آن،  گــره بگشــاید و در  کارهــا  و از 

کاخــی بلنــد بــرای دودمانــش ســاخته، از بیــم مــرگ، در برابــر غــام  کــه افتخــار  آیــا ســروری 
خویــش تــن بــه پســتی می دهــد؟

ــر او تحمیــل شــود؟  ــت ب ــه ذّل ک ــه مــرگ از دلیــری اش می هراســد، چــه عــذر اســت  ک شــیری را 
گــرگ بهراســند؟ کــه شــیران از  ــا  شــود آی

کــه پروردگارمــان _ ســتایش او را اســت! _ هرگــز  گــر روزی زمانــه مــا را ذلیــل پســندد، هیهــات؛  ا
چنیــن نخواهــد.

که سر دلیران نیام شمشیرشان است، ذّلت ما را نمی پذیرند. ک و سرورانی  جان های پا

خــون آبشــخور ایشــان اســت و جان هــا شکارشــان. شرافتشــان دیرینــه اســت و مردمــان ]در 
خواستۀ الهی[ سپاه آنانند.

کــه مــرگ نــزد آنــان طعــم  کــه در ســایۀ نیزه هــا بیاســایند و یورش ورانــی هســتند  شــیران نبردنــد 
شــهد دارد.

کودکــی بــر بــزرگان  کــه در  روز جنــگ شیربچگانشــان را پــاس می دارنــد. ماه هــای شــب تاریکنــد 

برتــری یافته انــد.
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ــر  ــکوه ب ــه ش ک ــاهانند  ــود. آن ش ــت نش ــان یاف ــد، همانندش ــر پردازن ــه فخ ــردم ب ــان م ــون می چ

آستانشــان ســجده می بــرد.

بــا دســت عطــای ایشــان در بخشــش و دهــش نتــوان مســابقه نهــاد؛ و واالیــی و بزرگی شــان را 

گرفــت[. کــرد ]و از آن پیشــی  نتــوان رّد 

ــه ســخن آینــد،  ــزه زننــد. چــون ب نیازخواهــان را احســان  بخشــند و در میــدان نبــرد، تیــغ و نی

حّجت هــای ســخت دارنــد و همــه از آنــان فرمــان برنــد.

ــای  ــه راهنم ک ــد  ــان های رهنوردانن ــت و ره نش ــای هدای ــدگان و چراغ ه کنن ــایش دعا گش ــد  کلی

مجّرب نیز از آنان راه می جوید.

کنــد، بــر زمیــن  کــه بــا آنــان نبــرد  کــه بــر ایشــان وارد شــود، حریمــش محفــوظ اســت و هــر  هــر 

ــه مقصــود دســت یافــت. ــوان ب ــان می ت ــا آن افکنــده شــده اســت. ســرای ایشــان امــن اســت و ب

فضیلت هاشان باعظمت و برجستگی شان آشکار و مدحشان شهد و عطاشان عبیر و عنبر است.

کرمشــان[ ســیراب می کنــد و در اقامتگاه هــای بهاری شــان  باران  هــای بهاری شــان ]= جــود و 

گــردد و طالعشــان ســعد اســت. کفایــت  رحــل اقامــت افکنــده می شــود. نیازخــواه آن هــا 

کــه روزگار منزلگاهــش را نابــود و محــو ســاخته و ســبزی  هــرگاه نیازخواهــی بــه سراغشــان آیــد 

کریمانــه دریابنــد. گراییــده، او را  زندگــی اش یکســره بــه خشــکی و زردی 

کننــد و بــه انجمــن ایشــان درآینــد و چــون بــه انجمنشــان رونــد، نیکــو  امیدمنــدان قصــد آنــان 

پذیرایــی شــوند.

ک ترنــد و خــود نیکوینــد و مــادر و پــدر و جّدشــان  آنــان از جهــت مــادر و جــّد و پدرشــان از همــه پا

نیــز نیکــو هســتند.

گردد. گزند و سختی دور  با نام هاشان به خیر و رضای الهی توان دست یافت و با یادشان 

گوارا شده؛ پس ها یورش آورید!« گفت: »مرگ بر ما  کرد و  به جوانان و مردانش روی 

همــۀ جوانــان تیزتــک بــه خون خواهــی برخاســتند و چــون آتش زنــۀ فــوالدی بــرای شــعله ور 

کــردن جنــگ بــه حرکــت درآیــد، آنــان ســنگ مســتعد بــرای شــعله ور شــدن دارنــد.

گــرد آمــده بــود و خــاف  کــه هــر فضلــی در ایشــان  ک  گشــاده روی و بی بــا همــه دلیرانــی بودنــد 

آن در ایشــان نبــود.

گیرنــد و چــون روز بخشــش رســد، وعده شــان  چــون بانــگ نبــرد زننــد، دشــمنان را بــه اســارت 

ــود. ــی[ می ش آزاد ]و عمل
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شیران نبردند و باران های رحمت. بزرگانی چون شیران بیشه و بلکه خود شیرانند.

گــر بــه زد  کننــد و بــه ســوی او تیــر و نیــزه افکننــد و ا گــر بــه مبــارزه طلبیــده شــوند، قصــد دشــمن  ا
کننــد. گــر ضربــه فــرود آورنــد،  دو نیــم  و خــورد بــا دشــمن برخیزنــد1، او را دور ســازند و ا

کــه  کــه شــیران بیشــه شکارشــان باشــد. جوانمردانــی راســت پیمانند  آن شهســوارانی هســتند 
کارشــان ضربــت بــر دشــمن و رانــدن او اســت.

کــه غبــار  گاه  خ اســت آن  چهره هاشــان ســپید، سرزمینشــان سرســبز، و شمشیرهاشــان ســر
]میــدان نبــرد[ تیــره و ســیاه باشــد.

گــوار را دور ســازند، مــرگ بــه فرمانشــان درآیــد   چــون روزی فراشــان خواننــد تــا پیشــامدی نا
گردد. و سرنوشت، غامشان 

]در آن میــدان نبــرد[ پیشــگامان در فضیلــت، اســبان تیزتکشــان ســریع تر از چشــم بــر هــم زدن، 
کــه چــون بــر اســب نجیــب نشــینند، تیــز بتازنــد. می تازنــد. بخشــندگانی هســتند 

گیاهــان بردمیــده بــر بلندی هاینــد. استواری شــان بــر پشــت زین هــا  گویــا بــر زین هاشــان چــون 
کمربند و تسمه. به خاطر سختی اراده و عزم ایشان است، نه بسته بودن با 

کــه اســبان  کوه هــا و ســرافرازانی هســتند  کننــد، جامــۀ دلیــری از پــوالد دارنــد و  چــون جلــوه 
کننــد. تیزتــک حملشــان 

گرمــای یــورش نزدشــان خــوش  چــون دل هاشــان را بــر زره هــا پوشــند و یــورش برنــد، ســختی و 
و خنــک اســت.

کــه دریــای مــرگ همــراه بــا مــرگ در  بــا لب هــای تشــنه خــود را بــه مــوج مــرگ افکننــد، حــال آن 
حال مّد است.

رســیدن بــه مــرگ را غایــت آرزوی خــود داننــد و چــون بــه شــهادت رســند، شــرنگ مــرگ در 
کامشــان شــهد اســت.

کنند. گردد، آن را بر سر زره پوشیدگان زنند و تیز  ُکند  چون در نبرد، شمشیرهاشان 

دیگــری  و  می بــرد؛  یــورش  دشــمن  بــه  شمشــیر  بــا  کــه  اســت  چهــره ای  ســپید  یکی شــان 
اســت. ســخت  نیــزۀ  َکَفــش  در  کــه  گندمگونــی 

کــه غبــار جنــگ برخاســته و صــدای آتــش  همــه از ســبط پبامبــر حمایــت می ورزنــد، حــال آن 
نبــرد بلنــد شــده اســت.

کـه همیـن درسـت بـه نظـر می رسـد و ترجمـه بـر همیـن  1.  در متـن »ضربـوا« درج شـده و در اعیـان الشـیعه »ضوربـوا« آمـده 
اسـاس انجـام پذیرفـت. )ن.(
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ــارد و آذرخشــش بانــگ  ــاران تنــِد خــون از آن می ب کــه ب ــد  ــه آذرخــش می مان بــرق شمشــیرها ب

دلیــران اســت.

گشــت. روزگار  کــه عمــر رو بــه پایــان رفــت و مــرگ نزدیــک  گاه  و ایــن چنیــن ادامــه دادنــد تــا آن 

کــه دورانــش پایــدار نمی مانــد. چنیــن اســت 

کســی تجــاوز نکردنــد. پــس خوشــا بــه حــال ایشــان  جان هــای خــود را آمــادۀ فنــا ســاختند و بــه 

کردنــد، بــه بقــا دســت یافتنــد! کــه بــا آن چــه فراهــم 

کردنــد. پــس در  کردنــد و پذیــرش ظلــم را بــر خــود حــرام  پیکــر خــود را بــر شمشــیرها حــال 

گرفتنــد. بهشــت جــاودان خــدا جــای 

کردنــد و بــرای او از جــان دســت شســتند و در  پیــش روی امــام، ســبط پبامبــر، جانفشــانی 

کوشــیدند. یــاری اش ســخت 

گرانبهــا خریدنــد؛ پــس وانهــادن جــان، عیــن  کــه جان هاشــان را فروختنــد و چیزهــای  گاه  آن 

وصــل بــه جانــان بــود و در وصــل جــان،  ســودی نقــد.

ــار نیکبخــت مــن!  گشــتند. ی ــا جــدا  ــی دنی ــد و از زندگان ــان دادن ــد و ج کردن حــّق حســین را ادا 

ــعادت رســیدند. ــه س ــه ب ــان نهراســیدند؛ بلک آن

کــه مــردان و جوانانــش بــر زمیــن افتــاده، ســرودخوان مــرگ ] گــرد  چــون مــوال حســین دیــد 

می خوانــد، ســرود  ایشــان[ 

کــه از شــیرزادگانش دفــاع می کنــد و چــون  چــون شــیر خشــمگین بــه طلــب مــرگ برآمــد؛ شــیری 

آنــان یــورش برنــد، در برابرشــان سرســختانه یــورش می بــرد.

گر آنان با هفتاد هزار تن به قتل وی برآمدند، او یگانه و تنها به ایشان هجوم برد. ا

ــاده، بعضــی  گروهــی افت ــه برخــی زخمــی هســتند،  ک ــد، حــال آن  ــرد، می گریزن چــون یــورش ب

کــه خــود را بــه مهلکــه اندازنــد  گلوشــان دریــده شــده اســت. و ایــن شکســت برخــی را وادار نمــود 

و بــرای فــرار، خویشــتن را بــه آب و آتــش بزننــد.

گرفته اید! ندا داد: »ای جماعت از هدایت سر پیچیده و خیانت ورزیده و پیمان و عهد را نادیده 

کردیــد! پــس نــه قلبــی از شــما  کفــر پیشــه  کــه  پــس نفریــن بــر شــما ای پیــروان خیانــت و غــدر؛ 

گــردد و نــه مهــری از شــما دیــده شــود. نــرم 

کفر و پیروی از ما هدایت. والیت ما بر هر مسلمان واجب است و سرپیچی از ما 

کند؟« که از بیم شعله های سرکش عذاب، به امید نجات، ما را یاری  کسی هست  آیا 
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بــه آْب چشــم دوختــه، نوشــیدنش را اشــتیاق می کشــید؛ اّمــا تــا بــه طلــب آن پیــش می رفــت، 

دورش می ســاختند.

که در آن یورش، نیزه ها را در سینۀ دشمنان می شکست. پس بر آنان یورشی علوی برد 

کرده بود. که پدرش حیدر در خیبر و بدر و پس از بدر در ُاحد  کاری بود  این همان 

گلوشــان دریایــی می جوشــید و از  گلــوی شــیران فرومی رفــت، از خــون  چــون شمشــیرش در 

گلویــش مــّدی پدیــدار می شــد. بریــدن 

کــه َدِم شمشــیر مــرگ را  کــودکان و بانــوان خاندانــش بازگشــت، در حالــی  ســپس بــه ســوی 

ُکنــدی نبــود.

کــه عمــر بــه پایــان رســید و وعــدۀ دیــدار  گفــت: »شــما را بــدرود بــاد؛  در حــال وداع، آنــان را 
نزدیــک شــد.

گونه سیلی زنی و صورت بخراشی! گر مرگ مرا دررباید، مبادا به  ها خواهرم! بشنو؛ ا

گشت، گران  کشته شدنم، مصیبت ها بر تو سنگین شد و اندوه و ماتم و جدایی  گر با  ا

کــه پــاداش و وعده هــای صابــران تبــاه  کــن؛  بــه رضــای خــدای خــود راضــی بــاش و صبــر پیشــه 
نخواهد شــد.

که او پس از من امام هدایت و عهده دار والیت است.« تو را در بارۀ سّجاد سفارش خیر می کنم؛ 

کردند. کودکان از آن رادمرد استغاثه  خاندان مصطفی شیون برآوردند و به او درآویختند و زنان و 

گرفتــه و تــاب و توانــش از شــّدت تشــنگی  کــه ســختی مــرگ بــه ســان تپــه ای اوج  در حالــی 
ــت: گف ــود،  ــه ب ــان یافت پای

کنــد؛ آن بی نیــاز یگانــه، بهتریــن  کفایــت  »هــا وقــت رحلــت نزدیــک شــد. خداونــد شــما را 
کفایتگــر آدمیــان اســت.«

کــه شمشــیرها و نیزه هــا قامتــش  ســپس بــه جنــگ سرســختانه بــا سرکشــان بازگشــت، حــال آن 
را شــکافته بودنــد.

گونۀ زمین نهاد. گونه بر  ک افتاد و  سرانجام برهنه بر خا

کند. ها بریده باد آن  انگشتان و آن دست! کمر بست تا سر او را جدا  شمر 

که بر فراز نیزۀ سنان شد و اسبان بر او می تاختند و می دویدند! ای وای از اندوه قلبم برای آن سر 

کوه ها فروریزد. که قّلۀ  هفت آسمان از شهادت او به لرزه افتاد و چیزی نماند 

کردند و صخرۀ سخت شکافت. عرش خدا از بیم به لرزه درآمد و فرشتگان بر او شیون 
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پرنــدگان و درنــدگان از نبــوِد وی، بــر او نوحــه نمودنــد و چــون شــب تاریــک فرارســید، جّنیــان 
بــه انــدوه و ماتــم شــدند.

گشت و در هر بام و شام زرد و پژمرده بود. خورشید چاشتگاه در سوگ او زار و بیمار 

گریســت و تخــت عــّزت فروریخــت و شــکوه  کــه آســمان بــر او خــون  کشــته ای  اندوهــا بــر تــو ای 
ویــران شــد!

گلویت شد! که آبشخورت خون  گلوبریده  ای شهید غریب دور از وطن و تشنه کام و 

کــه بادهــای وزنــده بــر  کــه بــا خــون خویــش غســل یافــت و برهنــه ای  کشــته  جانــم فــدای آن 
او جامــه پوشــاندند!

کنند و تیزتکان با دویدنشان پیکرش را در هم شکنند. کینه، سینه اش را ُخرد  اسبان مشرکان از 

گونــه اش زمیــن را  کــه بــا  کــه اســبش بی ســوار بــه ســوی خاندانــش برگشــت، حــال آن   گاه  آن 
شــیار مــی زد ]= ســر بــه زیــر افکنــده بــود[،

کــه از فــرط انــدوه در آســتانۀ  زنــان سرگشــته و نوحه گــر بــا خــواری بیــرون آمدنــد، بــا قلبــی 
شــکافته شــدن بــود.

ــا آســتین صورتــش را می پوشــاند. شــعلۀ آتــش بــه جــای روبنــد داشــت   زنــی برهنه ســر بــود و ب
و اشک به جای احسان و عطا.

کجــا رفتــه؛ زمیــن بــر او تنــگ و راه هــا  دیگــری سرگشــته بــود و نمی دانســت یــار عّزت بخشــش 
بــر وی بســته بــود.

کرد. که وصف نتوان  زینب اندوهگین و ندبه گر بر آن رادمرد چنان از غم دچار درد و رنج بود 

بانگ می زد: »برادرم؛ یگانه ام؛ اندوخته ام؛ یاورم؛ فریادرسم؛ امیدم؛ مقصودم!

دچارغربــت  شــما،  از  جدایــی  از  پــس  حســین!  بیوه زنــان،  سرپرســت  و  یتیمــان  بهــار   ای 
و تنهایی شدیم.

افتــاد  کافــران  دســت  بــه  کارمــان  پرده نشــینی،  و  پوشــش  و  حفــاظ  آن  پــس  از   بــرادرم! 
و فرومایگان جامه هامان را ربودند.

ک طــه! دخترانــت ســربرهنه اند و بــار و بنــه ات بــه یغمــا رفتــه و ســپاهیان آن  ای زادۀ پیامبــر پــا
را میــان خــود تقســیم می کننــد.

کام و امیدها نومید شد. با رفتنت، دانش و دین و زهد ُمرد. آرزوها نا

ــه اش از  گون ــر  ــه ب ک گریســت  ــان  ــاز شــد و چشــم واالیــی چن ــه خنــده ب ــر از شــادمانی ب کف ــان  لب

ــِد اشــک شــیار افتــاد. ــاران تن ب
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گرفت. گور، ماه تمام را در بر  گیاه فضیلت پس از دوران سرسبزی، پژمرد و 

گویــا آن بهتریــِن آفریــدگان جــّد مــا  دســت دشــمنان بــه بازمانــدۀ چادرهــای مــا درآویخــت؛ 

نبــوده اســت!

کــه  گاه  کــه چــون می تاختنــد، بــر حــوادث روزگار _ آن  کجاینــد آن پناهگاه هــا و شــیرانی  پــس 

کنــد _ می شــوریدند؟ ســتم 

کرد، دیگر آفتاب سر بر نزند و هیچ خجستگی نیابد. ای زادۀ پیامبر! چون ماه شما غروب 

دیگر ابر بر بلندی ها دامن نگسترد و شکوفه نخندد و رعد با باران همراه نشود.«

خ نهراسیدند. سپس خاندان و بانوان حرم مصطفی را سرگشته بردند و از تهدید و وعید دوز

گام های بلند برمی داشتند. مرَکب ها با شتاب، دوردسِت صحرا را پشت سر می نهادند و 

به قصد دیدار پیشواشان، یزید زادۀ هند، می شتافتند. ها نفرین بر هند و زادۀ او باد!

گونه را سیلی می زنی! که دل را می شکافی و  وه از تو ای مصیبت بزرگ 

کشته می شود و شمشیرهای جادیده از خونش سیراب می گردند؟ کربا تشنه لب  آیا حسین در 

و دختران حسین سربرهنه می روند و غام و آزاد به آنان می نگرند؟

کوه یگانه است. که به او امید دوخته ایم و قّله و  پس این خون را تنها خلیفه ای تواند خواست 

کند، فرشتگان آسمان سپاهیان اویند. که چون حرکت  او است قائم مهدی و سروری 

کفر ویران شود. گردد و ستون شرک و  با ظهورش ستون دین برپا و افراشته 

کســی یــارای  گــردد و  گیاهــش چشــم نواز  شاخســار هدایــت بــرگ و بــاری شــاداب آوَرد و ســبزه و 

رویارویــی بــا دعــوت حــّق نیــاورد.

امید اســت که چشــمان بیمار یک نگاه به چهرۀ او نصیبشــان گردد و جا و شــفا یابند.

که آنان را برشمرند. گاه  گشته است. تویی واپسیِن همۀ اوصیا، آن  سّر همۀ پیامبران به تو ختم 

کــه افتخاراتتــان از شــمار  ای خانــدان وحــی؛ ای اّم الکتــاب ]= اســاس و پایــۀ قــرآن[؛ ای 

بیــرون اســت، هرچنــد شــمارش فــراوان باشــد!

ــه زفــاف آمــده  ــدوه ب ــا داغ و ان ــه ب ک ــه شــما پیشــکش نمــودم   ایــن چکامــه را چــون عروســی ب

که شیدای دردمند آن را برخواَند. گاه  گشاید، آن  و زبان به نوحه 

در ســوگ دهــۀ نخســت محــّرم بــه اشــک نشســته و چــون خوانــده شــود، ُحدی خــوان اشــک، 

آن هــا را برانــد و روان ســازد.
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کــه بــه محشــر درآیــد و حشــر  گشــاده یابــد، همــان دم  کــه فــردا بــا آن جایگاهــی  رجــب امیــد دارد 

کنــده از جمعّیــت شــود. آ

کار بســتم. اّمــا قــدر مــدح مــن چیســت، وقتــی ]ســورۀ[  همــۀ تــوان خویــش را در مــدح شــما بــه 

گشــوده اســت؟ حمــد بــه مــدح شــما زبــان 

کــه ســود و ارزش آن انــدک اســت؛ و ایــن اســت همــۀ تــوان  مــن در بــارۀ شــما نظــم و نثــری دارم 

کــه توانــش نیســت. کســی 

مصیبت و اشک باری ام بر شما همواره تازه می شود و صبر و قرار و توش و توانم کهنه می گردد.

کن! که هر بنده ای به آقایی پناه بَرد، مرا یاد  ای زادۀ پیامبر! فردا 

ــردا وعده هــای الهــی  ــد و مــن مدح گــوی شــمایم و ف ــاداش و[ بهــرۀ مدح پردازانی شــما خــود ]پ

]در بــارۀ شــفاعت و دســتگیری شــما[ اجــرا خواهــد شــد.

چون امیدواران به سرای شما بار اندازند، به خواسته ها و مقصود خویش رسند.

کــه هیــچ  گیــرد  کســانی قــرار  گرداَنــد، نــزد  گــر رویگردانــی از شــما روی  ای زادگان فضیلــت! ا

جایگاهی ]از فضیلت[ ندارند.

پــس ای توشــه های مــن در روز ســخت رســتاخیز! ســوز تشــنگی بیمــاری ام بــه دســت شــما 

فرونشــیند و داغــش خنــکا پذیــرد.

ــام  ــه غـ کـ ــارش بـــس  ــن افتخـ ــت. و ایـ ــما اسـ ــارات شـ ــام افتخـ ــی، غـ ــان، برسـ کوچکتـ ــدۀ   بنـ

شما باشد!

گلســتان می پیچــد،  گلســتان اشــک هایش را می ریــزد و بــوی خــوش عبیــِر  کــه بــاران بــر  مــادام 

ســام خــدا بــر شــما بــاد!

نیز در رثای امام شهید، سبط پبامبر _ صلوات اهلل علیه _ سروده است:
کنــد و دشــمنی  کــه دور از وطــن اســت، اشــکی را می پرا در آن ســرزمین، برپادارنــدۀ ســوگ 

را می ریــزد. انداختــه، خونــش  راه  بــه  کــه جنــگ  خون آشــام 

گــر بــه اشــک بنشــیند، چشــمه ای از آن می جوشــد. پــس چشــمه هایی پــر آب در آن  چشــمم ا

ــد. ــا روان می گردن ج

گاه شتری نیرومند بیابانی را درمی نوردد،  من آن سوز و غم پنهان را آشکار ساختم. پس هر 

شتری سرکش از آن سوز و غم،  ناله سرمی دهد.
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گســترده و فــراخ مــن  کــرده و ایــن بــه غّصــۀ  غــم و حســرت، نــو بــه نــو شــدنش را بــر مــن وقــف 
گشــته اســت. افــزوده 

کرد. ح  گواهان ذّلت و دلدادگی ام، قّصۀ عشقم را نوشتند و درْد آن را شر

صبــر و شــکیبایی ام را شمشــیری رهــا شــده ] کــه قاتــل محبوبــم بــود[ و قلبــی دربنــد ]دوســتی او[ 
کننــدۀ اندوهــم، سســت نمودند. و فــاش 

دیده ام در دریای اشْک غرقه و شناور و قلبم در آتش غْم شعله ور است.

ــوخ  ــا و ش ــا در جف کوش ــار  ــت و آن ی ــیار انداخ ــه ام ش گون ــر  ــم ب ــاده چهره و بیمارچش گش ــگاری  ن
ــرد. ک ــد  ]طبــع[، شــوقم را تجدی

کــه غــم و اندوه هــا بــا خســتگی و فرســایش خویــش، مــرا فرومی کاهــد  گشــته ام   ایــن چنیــن 
و جسمم زار و نزار است و مانند شبحی به چشم می آید.

ــان آن،  ــه در می ک ــت  ــی اس ــۀ پژمردگ ــه اش جام ــس جام ــد. پ ــرای او روا ش ــزاری ب ــای ن جامه ه
ــت. ــه اس گرفت ــای  ــتخوان[ ج ــر اس ــت هایی ]ب پوس

خطیب اندوهم بر منبر تنهایی، از فراق ایشان به باغت و فصاحت سخن می گوید.

غمم محّرم است و رنجم شّوال. عیدم سوز دل است و نوحه .

ج ]= ســرودخوانی[ مشــغول اســت و اشــکم وافــر و  صبــِر مدیــدم در بســیط اندیشــه، بــه هــز
اســت.1 ]= نرم رونــده[  ح  ُمســار

گشــت و امــروز در آن جــا تنهــا  رفتنــد از آن ســرزمین و آثــار و ویژگی هــا و منزلگاهشــان محــو 
کننــدگان هســتند. نوحه گــران و ضّجــه 

کــرد و بــرای رویــدادی ســخت، چشــمی  روزگار نشــان های تــازه اش را نیــز زدود و ناآشــنایش 
باالنگــر بــه ســوی آن خیــره شــد.

پوســیدگی از زیبایــی اش جامــه بافــت. پــس فضــا و محیــط منزلــگاه، همــۀ نشــان هایش محــو 
گشت و از میان رفت.

که نه یاری داشت و نه دلسوزی. مِن اسیِر عشق به زارِی او برخاستم 

آه و سوز در میان سینه ام آتشی با شعله ای چهره سوز برافروخته بود و می گفتم:

ــش  ــد و در نگاه ــودی زای ــد و ناب کن ــا  ــگ ورزد و جف ــان نیرن ــا مردم ــه ب ــه زمان ک ــت  ــب نیس عج

خیانــت روا دارد؛

کرده است. )م.( 1. به پنج بحر  از بحور عروض اشاره 
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که پیشتر هم گمراهانه در حّق خاندان محّمد ستم ورزید و سگانش بر ایشان زوزه کشیدند.

و کاغان سیاه بر بازهای شکاری تاختند و اسب سیاه، بر شیربچگان برتری جست.

سگ هار به برتری جویی پرداخت و بر شیر شکارشکن تاختن آورد. و این بسی گران است!

گرگ به نبرد با شیران برخاست. کفتارهای لنگ برجستند و بیم افکندند و 

کلیدهای دانش، ســخن از خاندان پیامبر اســت، زادگان وصّی و سرچشــمه های شرف واال و 

کــه مــردم آبگیرهــای  گنجــوران دانــش خــدا، جــای فــرود وحــی او، دریــای علــم _ حــال آن 

دانشــند _ ، کوچــک 

توبه ورزان و عبادت پیشــگان و ستایشــگران و یادآوران و ذکرگویان در شــب های تیره،

روزه داران و نمازگزاران و ایثارگران طعام خود به دیگران که دستشان به بخشش گشاده است.

در بخشش، ابر ]پربار[ و هنگام هدایت، راه روشن و روز نبرد، سرورانی پیشگام.

کعبۀ طواف گزاران و مشعر و بطحا ]= منا[. آنانند قبلۀ سجده گران و 

آنانند راه های هدایت و کشتی های نجات که دوستارشان در روز قیامت کفه ای سنگین دارد.

وقتــی خــدا در قــرآن ]= ســورۀ حمــد[ بــه ســتایش ایشــان پرداختــه، شــاعران بــه ثنــای شایســتۀ 
آنــان دســت نیابنــد.

ک برابــرش  کــه ســتارۀ ســما ک  نسبشــان همچــون صبــح رخشــان اســت و تبارشــان چنــان پــا
ســر فــرود آورد.

کــه رســالت را ختــم نمــوده و دیــن  جّدشــان بهتریــِن پیامبــران، محّمــد، راهنمــای امیــن اســت 
گشاده است. خاتم را وا

کم و شاهد و شفاعتگر و چشم پوشنده ]بر خطای دیگران[ است. آری؛ او خاتم، بلکه فاتح و حا

او است آغاز نورها، بلکه برگزیدۀ خدای چیره و با عظمت و عطر عنبرفشان.

گرامی تریِن جّن و انس، و هشدارگر خیرخواه. او است سرور دو جهان، به حقیقت 

کــرۀ زمیــن و چراغ هــای آســمان ]= ســتارگان[ بــرای  گــر تــو نبــودی، زمــان خلــق نمی شــد و  ا
جهانیــان پدیــد نمی آمدنــد.

مادرشــان فاطمــۀ بتــول اســت، آن پــارۀ تــن رســول راهنمــا که خــدای نگاهبــان، او را فضیلت ها 
عطــا فرمود.

ح داده است. بهشــتی زنی اســت به پیکر بشــر که جال و جمالش را وحی خداوند شــر

ک، برگزیده، آن نشان هدایت و منارۀ روشن است. پدرشان وصّی پا
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کــه  کــه نبــأ عظیــم ]= خبــر بــزرگ[ او را اســت و مهــرش راه راســت اســتوار اســت  همــان موالیــی 

کنــد، ســود بــَرد. هرکــس آن را ســرمایه 

کــه بــه خافــت چشــم دوختــه بودنــد،  کردنــد و در حالــی  کــه در غدیــر خــّم بــا او بیعــت  موالیــی 

گــردن نهادنــد. بــه وی 

شیر شکارگیر دلیر خونریز در روز نبرد، آن سرُبرنده ]ی نابکاران[.

شیر و شمشیر و ولّی خدا و برادر راستین و وصّی دلسوز احمد.

کافران به ماتم نشستند. که نوحه گران بر  به حقیقت با بازو و شمشیر و عزم او بود 

گشتند.2 که سرنگون1  ای یاور اسام؛ ای باب هدایت؛ ای شکنندۀ بت هایی 

کاش بودی و می دیدی که در کربا حسین میان سرکشان در دفاع از حریم خویش ستیز می کرد!

ــای خــون  ــد و در دری ــش جــوالن می دادن ــا ســواران شــجاع خوی اســبان شــیهه می کشــیدند و ب

شــنا می کردنــد.

شمشــیرها و نیزه هــای راســت بــرق می زدنــد و بــه هــم می کوبیدنــد و نــور می فشــاندند و در 

درخشــش و اهتــزاز بودنــد.

ــع  ــود بی مداف ــه خ ک ــا  ــا آن ج ــد ت ــودی می افکن ک ناب ــا ــر خ ــمنان را ب ــش، دش ــای بخش آن دری

بــر زمیــن افتــاد.

ک و باد بر او می وزید و بر رویش می ریخت! که رگش را بریدند و خا جانم فدای او 

آب موج می زد و او در بیابان، تنها و غریب و ستمدیده و دورافتاده، تشنگی می کشید.

گرفتار بودند. ک، سربرهنه و داغدار و ندبه گر و نوحه خوان میان دشمنان  آن زنان پا

در طّف دامن ذّلت به زمین می کشیدند و روزگار، تیر و نیزۀ نیرنگ به سویشان می افکند.

دشــمنان چشــم بــه سویشــان می گرداندنــد و ایشــان نــور چهــرۀ خویــش را بــا آستین هاشــان از 

دیــد دشــمن دور می داشــتند.

کرده و اشکش جاری و روان است! که بر آن رادمرِد خویش زاری  ای دریغ و حسرت بر زینب 

کــرده اســت،  کــه روزگار چهــره عبــوس  کنــون  نــدا می دهــد: »بــرادرم؛ ای یگانــه پنــاه و امیــدم! ا

کســی یــاور مــن اســت؟ چــه 

گویا واژۀ »طوائح« در این جا درست باشد. ترجمه بر این اساس صورت پذیرفت. )ن.( 1. در متن »طوامح« آمده، ولی 

د )9-13( گذشت.
ّ
2. حدیث بت شکنی آن حضرت؟ع؟ در همین مجل
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چه کسی یتیمان و بیوه زنان را سرپرستی کند و ستمگران را اندرز دهد ]و از ستم بازشان دارد[؟«

ِک فاطمه هستم که از این مصیبت بزرگ با سوز دل و عذاب سخت، چهره می خراشد. اندوهنا

گریزان است. چشمانش به زخم نشسته و اشکش سرازیر و صبرش 

کــه خــون از باریکــۀ  گرفتــه، ببوســد، حــال آن  کشــته می افکنــد تــا آن را در بــر  خــود را بــر آن 
می چکــد. روســری اش 

ک می بوسد. ک آلودش را با دلی شعله نا گلوی به خون نشسته خم می شود و لبان خا بر آن 

ک ذّلــت افکنده انــد و بــا  کــه آنــان را بــر خــا دریــغ و حســرتم بــر آن خانــدان و حــرم نبــّوت 
می دهنــد. پاسخشــان  تنــدی  و  نکوهــش 

گور، ندبه می کنند. ک و شیر بیشۀ نهان شده در  کرده در فلک خا و آنان بر ماه غروب 

گشــوده اند و هیــچ سرپرســت  یکــی بــرادرش را خواَنــد و دیگــری پــدرش را. زبــان بــه شــکوه 
دلســوزی ندارنــد.

کــه تــاب پاســخ نــدارد؛ و در برابــر مــرگ،  ک چنــان بــه ســختی های مــرگ درگیــر اســت  حســین پــا
گشــته است. مجّســم 

که جان را به آتش و پیکر را به زخم می کشد. فاطمۀ صغرا ناله ای جانسوز می زند 

کافــری بــه او می پــردازد تــا زینتــش را بربایــد و او در ســایۀ عفــاف سخت کوشــانه وی را از خــود 
دور می رانــد.

بــا آســتین چهــره اش را می پوشــاند و بــا آن ملعــون می ســتیزد تــا او را از غــارت جامــۀ خــود 
بــاز دارد.

ــاد می خوانــد و دلــش از پــِس آن شــادمانی های پیشــین بــه درد  مــوال امــام و جــّدش را بــه فری
و غــم می نشــیند:

کین تــوزی لــب بــه دشــنام مــا  ــا  ــد و ب کردن ــا مــا  ای جــّد مــا! دشــمنان هــر چــه می خواســتند، ب
ــودند. گش

ای جّد ما! یاور و پاسدار و سرپرست و مددکار و دلسوز ما رفت.

کــت در  کــه در بــارۀ مــا شــده بــود، تبــاه شــد و تیــر ها مــا را بی پنــاه نهادیــد و آن وصّیت هــا 
حرکت و جوالن است.

گرفته است. ک قرار  که بر خا ای فاطمۀ زهرا! برخیز و چهرۀ حسین را ببین 

کس بر وی زاری نمی کند. گلو و هیچ  کفنش از غبار است و غسلش با خون  تار و پود 
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کفتارزاده هـا و درندگان دیدارشـان  شـیرزادگانش بـه غـارت شمشـیرها رفته انـد و در میـان طـّف 

می کننـد.

کرد و پیکرش پایکوب اسبان دشمن شد. سنان ]بن انس[ سرش را بر نیزه 

درندگان از تنهایی فراقش به زاری اند و جّنیان در تیرگی شــبانگاهان، بر او نوحه می کنند.

گریه می کنند. زمین می لرزد و آسمان با زمین بر او می گرید و پرندگان نیز صبح و شام 

روزگار از این اندوه بزرگ در غم وی جامه دریده و اشکی سرشار از چشم ها جاری است.

ــرای خون خواهی شــان؛  ــر خانــدان محمــد رفتــه و ب کــه ب ــرای ظلمــی  ــاد ای مــردان! ب  آه و فری

که در این راه بکوشد؟ کیست  و 

ک می پوشاَند! ک می افتد و دشت و شنزار بر او خا کربا برهنه بر خا حسین در 

و بانــوان خاندانــش در آن ســرزمین بــه حیــرت و ســربرهنه اند و از خــواری در چهره هاشــان 

نشــان اســت.

دشمنان ُپرکین، آنان را به اسارت نزد بدتریِن جهانیان می برند، سوار بر پاالن شتران.

کس با او دلسوزی و مدارا نکند. کشیده، پیش می رانند و هیچ  زین العابدین را در زنجیر 

این اندوه را نزداید، مگر نسیم ]و قیامی[ زندگی بخش و خوشبو.

که بیماران دردمند با بوی خوشش شفا یابند. نسیمی نبوی و علوی و مهدوی 

روز هنگامــه ای  آن  و  انتقــام خــون حســین!«  بــه  »برخیزیــد  نــدا دهــد:  قیــام[  ]آن  منــادِی 

باشــد. فرحبخــش 

گرفته انــد و پیشــاپیش وی لشــکر بیــم مــی رود و مــرگ  گــرد پرچــم او را  جّنیــان و فرشــتگان 

پیــش رو قــرار دارد.

اســت  برافراشــتنی  قــرار دارنــد؛ و نصــب چوبــۀ دار،  بــا تحقیــر  تنــۀ درختشــان  بــر  ... و ... 

ظفرمندانه.
گرفتار و نفس زنانند.1 گناه و ستم در ذّلِت پستی،  ... و ... و 

که آتشــش از آنان برمی خیزد، نفرین خدا بر آنان باد! گناهانشــان و هر جرمی  به ســبب 

گرفته است. ای زادۀ پیامبر! درد و غم عشقم پایان ندارد و اندوه در میان قلبم جای 

که همواره جاری است. چون ابر بخل ورزد، با اشک دمادم خویش بر شما می گریم 

که ما سه نقطه نهادیم، جای خالی نهاده است. )م.( ف در همین جای ها 
ّ
1. در این دو بیت، جناب مؤل
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گــر تــو  کــن؛ و ا کــه بنــدۀ والیــت تــو اســت _ رونمایــی  پــْس از عــروس شــعر غــام خــود _ غامــی 

ــاز نمی شــد. ــه عطــا ب نبــودی، دســت ذوق او چنیــن ب

گشــته و حمایــل بدیــع را بــر  کامــل  گردن آویــزش  کــه رشــتۀ  ایــن چکامــۀ برســی و حّلــی را بنگــر 

خــود آویختــه اســت.

کــه آن را پــاداش و صلــه  گشــوده و تویــی  ای زادۀ پیامبــر! چکامــه ام بــه ســوی شــما دســت 

بخشــی و از خطایــش درگــذری.

کــه بــه تــو اعتمــاد دارد و مدح ســرای تــو اســت، چــون ]در قیامــت[ نــزدت درآیــد، امیــد  رجــب 

کــه بــه واســطۀ ایــن چکامــه، او را ]بــه عنــوان محــب و دوســتار[ بپذیــری. دارد 

گشایشی. گردد، مایۀ  که سرزمین های پهناور بر من تنگ  گاه  تو در روز معاد، پناهگاهی و آن 

که ابر اشک ریزد و نسیم عطرافشان وزد، سام خدا بر تو باد! مادام 

گوید: و هم در سوگ امام سبط پبامبر _ صلوات اهلل علیه _ 
کــوه و نــه ســام بــر ســلمی در ســرزمین ذی ســلم،  نــه یــاد آن ســرزمین دارای درخــت »بــان« و 

مــرا بــه شــور و شــوق آورد.

که از عشق، اشکش همچون باران بی وقفه می بارد. نه عاشق آن عاشق هستم 

که اهل و قبیلۀ خودم را ندا دهم. کردم  نه روزی بر ویرانه ای به درازا درنگ 

کــوه ســلع رســیدی، از حــال همســایگان آن  گــر بــه  گفتــم: »ا نــه بــه ســاربان درآویختــم و بــه او 

کــوه بپــرس!«

کربا به تشنگی دچار گشت. بلکه از موالیم حسین یاد کردم که در میان شّدت اندوه و با در 

کــف دادم و اشــکم جــاری گشــت و خــواب از چشــمم رفــت و بی خوابــی بــا بیمــاری  پــس صبــر از 

بــه مــن نزدیک شــد.

گشــت، قلبــم ســرگردان شــد و بدیــن حــال، نتوانســتم خــون  چــون در فــراق او اشــکم روان 

خویــش را نــگاه دارم.

کفــر در جــوش و خــروش بودنــد. آنــان بــه امیــد ظفــر بودنــد  کــه ســپاهیان  گاه  از یــادش نبــرم آن 

و دین در رنج و غم.

ــی  گوش ــا  ــد؛ اّم ــنیده می ش ــّق ش ــدای ح ــد و ن ــرد او می چرخیدن ِگ ــر  ــّف ب ــی در ط گمراه ــواران  س

شنوا نداشتند.
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و مرگ، سخت به سوی آنان می دوید.

که دانش لوح و قلم را با خود داشت، با چشمی اشکبار پرسید: حسین 

ک چیست؟« آنان شتابان و پیاپی پاسخ دادند: »ای جماعت! نام این خا

»این جا را کربا گویند.« گفت: »آری؛ مرگ ما میان همین تپه ها و بلندی ها رقم خواهد خورد.

کــس را جــز  کــه سرنوشــت مــرگ بــر مــا فــرود آمــده، نــه بقــای مــا؛ و هیــچ  همیــن جــا بــار افکنیــد؛ 

خداونــْد جاودانگــی نباشــد.

کــه زندگانی هــا را بــه مــرگ  کــه پیــش آمــده اســت  ای مــردان! آه و فریــاد از رویــداد بزرگــی 

گهانــی درمی ربایــد و در مــاه حــرام بــه مــا ســتم روا مــی دارد. نا

همین جا جگرها از تشنگی خواهد سوخت و پیکرها از خون سیراب خواهد شد.

همین جا ماه ها افول خواهند کرد و خورشید به غروب و ماه تمام به تیره گاه خواهد رفت.

کــه بایــد خدمتشــان  همیــن جــا غامــان، ســتمگرانه بــه موالهــا دســت خواهنــد یافــت و آنــان 

کــرد، در چنــگ خدمتــکاران هســتند.

گردند. کرکسان  ک جغدان و  ک افتند و خورا همین جا پیکرها بر خا

همین جا در دیار غربت دفن خواهیم شد و وعده گاه ما با خصم، نزد خدای یگانۀ داور است.«

کــه شکارشــان  پــس بــا بانــگ رســا نــدا درداد: »اینــک شــما و مــرگ!« و آنــان چــون شــیری 

شــیران بیشــه اســت، پیــش شــتافتند.

کــه در آتــش نبــرد فرومی شــدند و از  همگــی جوانمردانــی ســپیدرو و درخشان پیشــانی بودنــد 

لهیــب آن بیــم نداشــتند.

همــه بــرای اجابــت دعــوت الهــی، شــتابان بــه میــدان آمدنــد و پــاداش خــود را از او خواســتند. 

کــه تنهــا دستاویزشــان خــدا بــود. برگزیدگانــی بودنــد 

کــه امیــد مردمــان بودنــد  کننــدۀ مــرگ؛ همانــان  کننــدۀ پهلوانــان بودنــد و ریشــه کن  ریشــه کن 

و مــردم بــر دستشــان بوســه می زدنــد.

ســپس اســب نجیــب آن ســبط پبامبــر بی ســوار بــه ســوی خیمه هــا بازگشــت و بــا شــیهه ای 

ــرنمود. ــه س ــر وی نوح ــد ب بلن

گونه و دهانش زمین را می خراشد، که با  ک او را دیدند  چون زنان پا

ک و اشک ریزان و دردمند با سیل اشک، بیرون آمدند. همه زاری کنان و داغدار و اندوهنا
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کــه  تیغ هایــی  افتــاده؛  زمیــن  بــر  تــن،  بــر  تیــغ  بــا  پبامبــر  ســبط  کــه  دیدنــد  و  آمدنــد  پــس 
نمی گذاشتند دست یا لبان بوسنده ای به او برسد.

کرده های آنان بر خود می لرزد. گلو می ُبرد و زمین از بیِم  کین توزی سرش را از  شمر با 

خواهر بزرگوارش چهرۀ خود را با آستین می پوشاند و با قلبی شیدا و زخمی خم می شود؛

و برادر غریب ستمدیده اش را فرامی خواند: »برادرم! کاش چشم مرگ از بلندای تو کور می شد!

که بر اهل حرم مهر ورزد؟ کردی و  که سفارش  که سپردی و در بارۀ ما به  این زنان را به 

که خون می گرید.« کف داده؛ و این فاطمه است  که آرام و قرار از  این سکینه است 

کــه اشــکش روان بــود و ســبط پبامبــر در حیــرت  ســپس خــم شــد تــا بــرادر را ببوســد، حــال آن 
مــرگ فرورفتــه، از او غافــل بــود.

آن  و خســتگی ناپذیر  پیوســته  پــس  بودنــد.  مانعــش  نیزه هــای شکســته  و  آن همــه خــون 
می کشــید. بیــرون  را  نیزه هــا 

گلــوی بــرادر رنگیــن  کــه ســینه اش از خــون  گرفــت و بوســید، حــال آن  او را از شــوق در آغــوش 
و خضــاب می شــد.

گسست ناپذیر ندا می دهد: گران و سوز جان و اندوه بی پایان و  با درد 

کنون نور هدایت و دین در تاریکی ها چه می کند؟ »برادرم! تو نوری بودی که از آن پرتو می گرفتیم. ا

کرم! برادرم! تو فریادرس بیوه زنان بودی؛ ای دادرس یتیمان و دریای جود و 

ای سرپرست من! آیا پس از خود، یتیمان را در اسارت خواری و نزاری و دردمندی بینی؟

ای یگانه پناه من؛ زادۀ مادرم؛ حسین! دشمنان به هر چه خواستند، دست یافتند.

و سوز سینه های کین توزشان را فرونشاندند و آن چه را پیشتر پنهان کرده بودند، برما ساختند.

یار دلسوز کجا است؛ که برادرم جدا شد و رفیق ستم ورزید و روزگار بر سختی اصرار ورزید؟

گرسنه بر شیرزادگان تاخته اند.« کفتارهای لنگ و  سرپرست ما رفت و شیر چهره پوشید و 

کجــا شــد آن  آن گاه، شــیون بــرآورد و رســول خــدا را بــه فریادرســی خواســت: »ای جــّد مــا! 
بــودی؟ کــرده  کــه در بــارۀ خویشــانت  ســفارش ها 

کــه پــس از آن دوران  ک می افتــاد  کــت بــر ایــن خانــدان تابنــا ای جــّد مــا! کاش دیــدگان اندوهنا
بزرگی و پرده نشینی،

کنون از وطن رانده شده و زیر زور و ستم، داغدار و اسیر و سرگشته و آغشته به خونند. ا

پس از آن عّزت، اینک سوار بر مرکب ها، همچون اسیران روم و خادمان، به اسارت برده می شوند.
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این بازماندۀ خاندان خدا، سرور زمینیان، زینت همۀ بندگان خداوند،

کننــده در میانــۀ  زادۀ جوانمــرد و بــر جــای مانــدۀ حســین و وارث او و ســرور عابــد ســجده 

تاریکی ها ]ی شب[.

گریاننــد، بــه ســوی  کــه برخــی خنــدان و برخــی  میــان اســیران، بــا ســتمدیدگی و برابــر دشــمنانی 

شــام بــرده می شــود.

کین تــوزی بــه بهتریــِن آفریــدگان ]= رســول خــدا[، بــر لــب  کــه یزیــد بــا   کجــا اســت پیامبــر 

و دندان نوادۀ او می کوبد؟

ک، بهتریــِن عــرب و عجــم، از روی  کــه آن پیامبــر پــا آیــا ایــن پلیــد بــر لــب و دندانــی می کوبــد 

مهــر آن را می بوســید؟

کافرتر است؟ که از عاد و ِارم نیز  و باز هم سفاهتمندانه اّدعای مسلمانی دارد، حال آن 

ک درآید و در ایست گاِه اّمت ها فریاد زند! که در حشر فاطمۀ پا گاه  وای بر او آن 

گیرد. درآید و همۀ آن جمع از شرم سر به زیر افکنند و چهرۀ پرعظمت زمین رنگ غبار 

انتقام ســتان  چیــرۀ  خــدای  نــزد  و  بــردارد  شــکایت  بانــگ  و  بایســتد  عــرش  راســت  ســمت 

کنــد. دادخواهــی 

کــه حکــم خداونــد در بــارۀ سرکشــان و خائنــان ظهــور می یابــد. ننــگ و نفریــن بــر  آن جــا اســت 

کردنــد! کــه  کاری 

که از سر تا پای غرقه در خون شد. در دستش پیراهن خونین حسین است 

که والیتشان مایۀ امید و شفای درد من است! ای فرزندان وحی و قرآن حکیم 

کــه بمیــرم و ســپس جــان  گاه  کاســته نخواهــد شــد، تــا آن  تــا ابــد بــر شــما اندوهگینــم و از رنجــم 

بــه اســتخوان های پوســیده ام بازگــردد.

کــه دولــت موعــود مهــدوی شــما بازگــردد و همــۀ ســرزمین ها را از نعمــت  اندوهگینــم تــا زمانــی 

کنــد. سرشــار 

که تاریکی ها ]ی ظلم[ را بزداید. دین را پناه و یاوری نیست، جز آن امام جوانمرد 

ک راهنما. ک راهنما، فرزند پا ک[، مهدی، آن سرور پا امام قائم جانشین ]امامان پا

ماه شب های تاریک، موج عطا، پیروز سپاه، پشتیبان ]همۀ سرزمین ها:[ حرم و غیر حرم.

ک خصال! ک عسکری، فرزند جوانمرِد علی هادی نقی، آن پا ای زادۀ امام پا
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کرم! کاظِم  فروخورندۀ خشم و سرچشمۀ  ای زادۀ جواد و رضا و 

ای جانشین موال صادق که چون دانش وی ظهور کرد، ظلمت های بسی تیره را روشن ساخت!

ای خلیفۀ موال باقر و زین العابدین علی نیکوسرشــت!

ای زادۀ سرورمان حسین، شهید طّف! و زهازه از چنین فخری که بر همۀ اّمت ها برتری دارد!
ک و علی، آن وصّی پیامبر و درهم شکنندۀ بت ها!1 ای زادۀ حسین، فرزند فاطمۀ پا

ک؛ ای زادۀ بتول و فرزند حرم و غیر حرم! ای زادۀ پیامبر و حیدر پا

تو ظاهر و باطن افتخاری. تو مرکز فرمانروایی خداوند، بلکه سرزمین حکمت هایی.

روزگار سپید و سرسبزت خاتمۀ دنیا و ختم سعادتمندانۀ دین و اّمت ها است.

کــه نــه ســتم باشــد و نــه تاریکــی؛ و دیــن در خوشــی و فراخنــا  کــه تــو را بینیــم، حــال آن  کــی شــود 
کفــر در شکســت و تنگنــا؟ باشــد و 

بیا که نشانه های راه هدایت و دین از میان رفته و آن را آسیب رسیده و حّق نابود شده است.

کــه مهــرم بــه ایشــان مایــۀ شــرافت اســت و آن را در میــان جهانیــان  ای خانــدان طــه؛ ای آنــان 
از برتریــن نعمت هــا می شــمرم!

گوهرهای سخن برساخته ام. که از  در ستایش شما چکامه ای مبارک سروده ام 

َکَنــد یــا آن را برخواننــد، عطــر مــدح شــما را بگســترد،  گــر بــو پرا کــه ا گســترده  چکامــه ای اســت 
گشــوده شــدۀ شــکوفه ها. همچــون بســاط 

کــه انــدوه آن را بــه زفــاف بــر منابــر بــرده و جــز بــا اشــک آرایــش  کــره و داغــدار  عروســی اســت با
نشــده اســت.

فــردای قیامــت، رجــب از پــس ایــن همــه رنــج و ســختی، بــا همیــن چکامــه، امیــد اقامتگاهــی 
فــراخ ]در بهشــت[ و توانگــرِی پایــدار دارد.

ای سروراِن برحّق! مرا جز شما امیدی نیست و مهرتان توشۀ من و مدحتان پناهگاه من است.

وقتی خدای رحمان شما را در سورۀ هل أتی و قلم ستوده است، مدح من چه منزلتی دارد؟

بــه  پناهنــده  و  گذاریــد  کام  نــا را  کریمانه تــان  عطــای  بــه  امیــدوار  ایــن  کــه  شــما  از  حاشــا 

بازگــردد! نیافتــه  احتــرام  درگاهتــان، 

یــا برســی از لغــزش در صــراط بیــم دارد، وقتــی پیونــد والیتتــان را برتــر از خویشــان و نزدیــکان 

خــود می شــمارد؟

د: ص13-9�
ّ
1. بنگرید به: همین مجل
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ّ
74. حافظ برسی حل

که از شما و به شما امید رهایی از عذاب دارم. ارمغان درودها به شما پیشکش باد؛ 

گیــرد، ســام خداونــد  کــه جانــداری پدیــد آیــد و نســیم های صبحگاهــی در حــرم وزیــدن  مــادام 
بــر شــما بــاد!

نیز او را است:
کرد! که خونم را حال شمرد و با را مخصوص اهل وال  ها سوگند به آن 

گفت: »نه«. گر جام مرگ را در راه او به من بنوشانند، قلبم به ساقی اش نخواهد  ا

پس مرگ برایم حیات است و در مهر او رسوا شدنم میان همگان لّذت دارد.

که از او فراموشی تواند؟ دل آرام یافته؛ اّما هرگز لحظه ای او را فراموش نکرد. کیست 

که عاشقان مبتا باشند. سّنت خدا در میان آفریدگانش چنین است 

همو سروده است:
ای حافظ! سّری پوشیده را برما ساختی.

کرده بودند، هویدا نمودی. که نهانش  نوری را 

گشتی. بدین سان، نزد خداوند و بزرگان، آسمانی 

کردنــد. دیگــران بــه تــو حســد بردنــد و خــدا از تــو  و بــه دیــدۀ قبولــت نگریســتند و نیک بختــت 
گشــت. خشــنود 

کن و پرنده ای آسمانی باش! ک و به تنهایی زندگی  پس با دلی پا

کن و به هیچ انسانی نزدیک نشو! در غربت خویش با خلوت خو 

کنند. که با این خلوت و تنهایی، همگان فراموشت  چنان 

کینه به سویت پرتاب نمایند و تو را پس زنند، گر دیگران تیر  ا

که پدرش زنگی باشد و بصری، کس دشمنی ات نکند، مگر آن  هیچ 

یا از مردم عمان و مرادی ]= از قبیلۀ ابن ملجم[ و مجوس و یهودی.

کوفی سرشت ]= سرایندۀ این ابیات[ را دشمن می دارد، کسی آن  که چنین  از این رو است 

که ]از لحاظ[ زادگاه و تبارش، برسی و حّلی باشد.

گوید: در تغّزل 
گرفتار و سرگشــته ام. شــایع کردند که من به لیلی مهر می ورزم و به عشــق و ســوز او 

گشته ام. که در میانشان بندۀ او  و میان قومش مرا آقا خوانند، همچنان 
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بــه عّلــت دوســتی او، مــردم بــا بدرفتــاری بــا مــن برخــورد می کننــد؛ یکــی از مــن روی برمی گرداند 

خ برمی تابد. و دیگــری ]متکّبرانــه[ ر

کشته ام. گویی فرزندش را  کبر می ورزد،  یکی هم با من چهره ترش می کند و 

کــه در  کــه از مــن روی برمی گرداننــد و بــا مــن بــد ســخن می گوینــد، ایــن اســت  گنــاه مــن  تنهــا 

عشــق لیلــی انگشــت نما شــده ام.

گــر آنــان نیــز هرچــه را مــن ]در بــارۀ او[ می دانــم، می دانســتند و بــه حریــم وی روی می کردنــد،  ا

کــردم، مــرا تــا حــّدی معــذور می شــمردند. کــه مــن  چنــان 

کــه مدح هــای مــن از حــّد  کردنــد  گنــاه اســت _ و مــرا تقبیــح  گمان هــا  کردنــد _ و برخــی   گمــان 

و شمار درگذشته است.

به خدا سوگند! وصف من از او، بیرون از حّد نیست، بلکه ُحسن او از حّد درگذشته است.

کـه بـدان دسـت یافتیـم و در  ایـن تمـام اشـعار شـیخ مـا حافـظ برسـی در 540 بیـت بـود 

ی را بـدان مّتهـم  کـه و یـدن  ی و غلّو ورز یـاده رو کـه می بینیـد _ هیـچ نشـانی از ز آن _ چنـان 

گفتـه اسـت: ی  کـه خـود و می کننـد، نیسـت. پـس ماجـرا همـان اسـت 
کــه مدح هــای مــن از حــّد  کردنــد  گنــاه اســت _ و مــرا تقبیــح  گمان هــا  کردنــد _ و برخــی   گمــان 

و شمار درگذشته است.

به خدا سوگند! وصف من از او، بیرون از حّد نیست، بلکه ُحسن او از حّد درگذشته است.

شـرح حـال وی در ایـن مأخذهـا یافت گردد: أمل اآلمل ]117/2[؛ ریاض العلمـاء ]304/2[؛ روضۀ 

الکنـی و  ابن ابی شـبانه؛  أمـل اآلمـل سـّید  تتمیـم  الجّنـات ]337/3[؛  الجّنـه؛ روضـات  ریـاض  از  چهـارم 

األلقاب ]166/2[؛ أعیان الّشیعه ]465/6-468[؛ الطلیعة فی شعراء الشیعه؛ البابلّیات ]118/1[�

ی زمـان تألیـف یکـی از  یـخ والدت و وفـات شـاعرمان دسـت نیافتیـم؛ اّمـا و مـا بـه تار

کتـاب 518 سـال  آثـار خـود را چنیـن رقـم زده اسـت: »میـان والدت مهـدی؟ع؟ و تألیـف ایـن 

کـه والدت امـاِم پیـروز _ صلـوات اهلل علیـه _ بـه سـال 255 بـوده،  فاصلـه اسـت.« بنـا بـه آن روایـت 

یخ  ی یکـی از کتاب هایـش را بـه تار یـخ بـا سـال 773 برابـر می شـود. نیـز گذشـت کـه و ایـن تار

یـخ درگذشـته باشـد. و خـدا دانـا اسـت! 813 رقـم زده؛ و شـاید در حـدود همیـن تار
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غلّو ورزیدن در فضیلت ها

شـماری از شـاعران غدیـر، هماننـد برسـی، در دام نقـد و اعتـراض افتاده و بـه غلّو ورزیدن 

فـان1 بـا تهمـت و ناسـزای بـس زشـت، از همـه سـو بـر ایشـان 
ّ
گروهـی از مؤل گشـته اند و  مّتهـم 

گاه سـازیم تـا غوغـا و هیاهـو،  تاخته انـد. از ایـن رو، اهّمّیـت دارد کـه پژوهشـگران را بدیـن مهـم آ

آنـان را بـه سـوی خـود متمایـل نکنـد و بـه تعّصب های گروه گرایی ناپسـند و سـخن باطل گوش 

نسپارند. پس گوییم:

غـه: 2448/6[ و فّیومـی ]المصبـاح 
ّ
کـه پیشـوایان لغـت همچـون جوهـری ]صحـاح الل چنـان 

یـدن یعنی از  المنیـر: 452/2[ و راغـب ]المفـردات: ص364[ و دیگـران تصریـح نموده انـد، غلّو ورز

حـد درگذشـتن. از همیـن واژه اسـت: غـال الّسـعر _ یغلـو، غـالء _ یعنی: نرخ از حد درگذشـت؛ 

یة لحمها و عظمها، یعنی: گوشـت  ی کرد؛ غال بالجار یاده رو غـال الّرجـل _ غلـّوًا _ یعنـی: مرد ز

کـه در جوانـی شـتاب  و اسـتخوان دختـر از حـّد معمـول بیش تـر شـد _ و آن هنگامـی اسـت 

گیـرد و از همسـاالن خـود بگـذرد . حـرث2 بـن خالـد مخزومی گفته اسـت:
بــر اندامــش بــه درســتی قــرار  گوهرینــش  کمربنــد  یــا  کــه حمایلــش  کمرباریــک  زنــی اســت 

اســت. شــده  بــزرگ  حــد  از  بیــش  اســتخوانش  کــه  لطیــف  و  باطــراوت  جوانــی  دارای  نمی گیــرد، 

و از همین باب است سخن رسول خدا؟ص؟ : »در بارۀ ]تحقیر[ زنان مبالغه نکنید؛ چرا 

گرفته اند. که شیوۀ آنان را پی  1. همچون ابن تیمّیه، ابن کثیر، قصیمی، موسی جاراهلل، و دیگرانی 

2. در منابع ادبی »حارث« آمده است. )ن.(
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کرده است.« )البیان و الّتبیین: 21/2 ]19/2-20[( و  که آنان را خداوند مایۀ سیرابی و آبیاری شما 

کتاب: 96/6� ی نکنید.« بنگرید به: همین  یاده رو نیز سخن عمر: »در َمهرهای زنان ز

کار  گر در  کاْر ناپسندیده است، به ویژه ا بی تردید غلّو ورزیدن در هر جای و هر حال و هر 

دین باشد. سخن خدای تعالی در دو جای از قرآن حکیم نیز بر همین موضوع حمل می شود: 

کرده اند  یاد  مفّسران  که  چنان  مائده/77[  ]نساء/171؛  نکنید!«  غلّو  خود  دین  در  کتاب؛  اهل  »ای 

)الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبی: 21/6 ]16/6 و 163[(، مراد از آن، زیاده روی یهودیان در دشمنی با 

عیسی است تا آن جا که مریم را مّتهم نمودند؛ و نیز غلّو ورزیدن مسیحیان است در بارۀ وی تا 

آن جا که او را پروردگار شمردند. پس هم افراط گناه است و هم تفریط؛ و کار درست میان این 

دو گناه است؛ چنان که مطرف بن عبداهلل گفته است. نیز شاعر گوید:
گذشــت و مــدارا پیشــه  کــن؛ ولــی در بــارۀ حــّق خــودت ســخت نگیــر.  کامــل ادا  حــّق دیگــران را 

کمــال نگیــرد. کــه هیــچ بزرگــواری هرگــز حــّق خــودش را تمــام و  کــن؛ 

کــه ]منحــرف شــدن[ بــه هــر دو ســوی  گیــر؛  در هیــچ چیــز زیــاده روی مکــن و راه میانــه در پیــش 

راه راســت، نکوهیــده اســت.

و دیگری سروده است:
کــه راه نجــات همیــن اســت. نــه بــر مرکــِب بســی رام بنشــین  کارهــا؛  بــر تــو بــاد بــه میانــه روی در 

و نــه چمــوش!

تفریـط ورز  دارد:  قـرار  تـن  دو  میـان  خـدا  دیـن  »همانـا  گویـد:  امیرالمؤمنیـن  مـا   مـوالی 
کـه تفریـط ورز  کاروان دیـن[  کننـده؛ پـس بـر شـما بـاد بـه همگامـی بـا سـواِر میانـه ]در  و غلـّو 
کننـده بـه آن بازگـردد.« ]ربیـع األبـرار زمخشـری: 63/2[ اّمـا الزم اسـت حـّد و  بـدان بپیونـدد و غلـّو 
یـدن  گـردد تـا هـم از سـویی غلّو ورز کـه نبایـد انسـان از آن درگـذرد، تعییـن  انـدازه ای در دیـن 
کـه بـه درسـتی اش نادانیـم،  و دروغ گویـی پیـش نیایـد و هـم از سـوی دیگـر، تشـویق بـه امـری 
گروهـی  گاهـی نیـز فرونهـادن حقـوق واجـب پیـش نیایـد. و ایـن جـز شـیوۀ رایـج  رخ ندهـد و 
سـازند  مّتهـم  یـدن  غلّو ورز بـه  را  ی  و گویـد،  ناخوشایندشـان  سـخنی  کـس  هـر  کـه   اسـت 

ی ُترش  که با ذوقشـان نسـازد، رو کورکورانه آنان را وادارد تا در برابر هر سـخنی  و تعّصب ورزی 
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کـه بـه فضیلت های  یـدن بـه شـیعۀ امامّیـه از همیـن بـاب اسـت  کننـد. بیشـینۀ اّتهـام غلّو ورز
کـه  فضیلت هایـی  همـان  می کننـد؛  روایـت  را  آن هـا  و  دارنـد  بـاور  بیـت؟مهع؟  اهـل  امامـان 
کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« از آن هـا سرشـار و تألیفـات و نوشـته ها از آن هـا لبریز اسـت؛ 
چـرا کـه هـر کـس شـیعیان را بـه ایـن لقـب زشـت ]= غلـّوورزی[ خوانـده، بـرای امامـان هدایت 
کـه حـق و حقیقـت، آن را اثبـات می کنـد و مقـام بریـن آنـان آن را اقتضـا  بهایـی قائـل نیسـت 
کـه از کتـاب و سـّنت و نگـرش صحیـح و گزاره هـای عینی درسـت  کنـد؛ همـان مقـام واالیـی 
گـر در این میان، کسـانی نباشـند  و پذیرفتـه شـده میـان همـۀ اّمـت اسـتنباط می شـود، البّتـه ا
گـوش خـود را از دیـدن و شـنیدن آن هـا بربندنـد یـا توانایـی علمـی آنـان از تحلیـل  کـه چشـم و 
کوته دسـت  یخـی  فلسـفۀ صحیـح ]امامـت[ ناتـوان باشـد و یـا در احاطـه بـر واقعّیت هـای تار
کـه هواپرسـتی اسیرشـان نمـوده و نادانـی، آنان را بـه پرتگاه سـرگردانی و  باشـند؛ همـان کسـان 
یـدن شـمرده اند: گمراهـی افکنـده؛ پـس اعتقـاد بـه ایـن مـوارد را از مصداق هـای بـزرگ غلّو ورز

_ دارای علم غیب هستند.

_ از آن چه در دل ها می گذرد، خبر می دهند.

_ مردگان با آنان سخن می گویند.

_ به زبان پرندگان و حیوانات دانایند.

_ خداوند، مردگان را به دعای آنان زنده می سازد.

_ دعای ایشان در شفای نابینا و پیس و هر معیوب دیگر به استجابت رسد.

_ رجعت ]= برگشت به این دنیا پس از مرگ[ می نمایند.

_ کرامت هایی بر خالف قانون های شناخته شدۀ طبیعت، از آنان آشکار می شود.

یـارت قبرهـای ایشـان و توّسـل جسـتن بـه آنـان و تبـّرک جسـتن از  _ روانـه شـدن بـرای ز
ک مزارشـان و نیـز دعـا و نمـاز در کنـار ضریح هـای آنـان، ]مایۀ نزدیکی به خداوند اسـت[. خـا

_ اندوه و افسوس خوردن بر مصیبت های آنان ]خداوند را خشنود سازد[.

کـه شـیعیان در فضیلت هـای عتـرت رهنمـا بـدان  گونـه باورهـا  و بسـیاری دیگـر از ایـن 

آن هـا  پشـتوانۀ  نیرومنـد،  حّجت هـای  و  درسـت  برهـان آورِی  کـه  فضیلت هایـی  معتقدنـد؛ 
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هسـتند؛ اّمـا ابن حـزم، ابن جـوزی، ابن تیمّیـه، ابن قّیم، ابن َکثیر، و راه سـپاران و پیروان ایشـان، 
آن هـا را منکـر می شـوند و زشـت می داننـد.

کــه در بــاور آنــان، خلیفــه فقــط مــردی اســت  چــه بســا ایشــان در ایــن انــکار معــذور باشــند 
کــه دســت ســارق را قطــع می نمایــد و قاتــل را قصــاص می کنــد و مرزهــا را پــاس مــی دارد و هــرج 
کارهایــی از همیــن  گــردآوری و تقســیم می کنــد و  ــم را  و مــرج را از جامعــه دور می ســازد و غنای
کــه شــأن شــاهان و امیــران در همــۀ اّمت هــا و دوره هــا اســت. خطبه هــای ابوبکــر و عمــر  دســت 
یــه و فرزنــد طغیانگــرش   پــس از دســتیابی بــه خالفــت1، بــه خالفــت رســیدن عثمــان و معاو
و همچنیــن خلفــای پــس از آنــان، و حدیــث عبــداهلل بــن عمر و حمید بــن عبدالّرحمان _ چنان 

که بیان خواهد شد _ روشنگر همین مطلب است.

کـی و قداسـت  از پا کـه خلیفـه دارای نیرویـی نفسـانی برخاسـته   آنـان الزم نمی داننـد 
کـه دارندۀ آن، چنان که مصلحت اقتضا کند، در هسـتی  گنـاه باشـد؛ نیرویـی  و عصمـت از 
تصـّرف نمایـد و غیـب را بـه دیـدۀ بصیـرت و یـا حّتـی بـا نـور چشـم خویـش بنگـرد؛ نـوری که از 
کـم دیـد  کـه می تـوان بـا آن درون بـدن را از ورای پوسـت مترا  اشـّعۀ ُرْنْتِگـن دسـت کمی نـدارد 
یش بدان حد رسـیده  کسـی در مشـت خود دارد، از پشـت آن نگریسـت و نیرو که  و آن چه را 

کـه بـا آن می تـوان از پشـت صندوقچـۀ آهنین تصویربـرداری کرد.

امـوری همچـون خـواب مغناطیسـی مصنوعـی  بـه  درونـی  نیروهـای  در بـارۀ  کـه  کسـی 
کـردن ارواح و بـه خدمـت گرفتن آن ها برای پاسـخ گفتن به هر سـؤال  ]= هیپنوتیـزم[ یـا حاضـر 
ی نفس، باور دارد، چگونه  کننده در ماورای جهان آشـکار، با نیرو مورد نظر شـخص احضار 
کـه جان هـا بـا رخصـت پروردگارشـان و بـه دعـای ولـّی خـدا یـا بـا قـدرت  کنـد  می توانـد انـکار 
ی عطـا فرمـوده، بـه پیکرهـا بازمی گردنـد؟ ایـن  کـه آفریننـدۀ هسـتی اش بـه و انسـانی صّدیـق 
کاری را حکـم فرمایـد،  کنـد و بمیرانـد؛ و چـون  کـه زنـده  کار بـر خداونـد سـنگین نیسـت: »او اسـت آن 

گوید: باش؛ پس می باشد.« ]غافر/68[ همانا آن را 

کوتـاه طـی  کـه می بینـد هواپیماهـا صدهـا فرسـنگ را در زمانـی  کسـی  همچنیـن اسـت 

د خواهد آمد.
ّ
که در همین مجل کتاب: 191/6 و نیز سخنی  1. بنگرید به: همین 
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ِخـرد  چگونـه  می انجامیـد.  درازا  بـه  مرکب هـا  پشـت  بـر  ماه هـا  پیش تـر  کار  ایـن  و  می کننـد 
کـه طـی االرض را بـرای دارنـدۀ نیروهـای عطا شـده از مبدأ هسـتی،  چنیـن کسـی بـر او روا دارد 
خـدای حـِقّ سـبحان، انـکار نمایـد ]؟[: »و کوه هـا را بینـی؛ پنـداری که بـر جای ایسـتاده اند و حال آن 

کـه همچـون ابـر می رونـد.« ]نمـل/88[

انتقـال  را  فاصله هـا صداهـا  دورتریـن  از  رادیـو  کـه می بینـد  کسـی  اسـت  او  و هماننـد 
گویـا در کنـارش، خـود آن رادیـو قرآن کریم را تـالوت می کند یا  می دهـد و بـه گـوش می رسـاَند، 
خطابـه ایـراد می نمایـد یـا اخبـار را منتقـل می کنـد و یـا ترانـه  می خواَنـد. چنیـن کسـی را نرسـد 
کـه هماننـد ایـن را در بـارۀ امـام حـِقّ تأییـد شـده از جانـب خداونـد، انـکار ورزد: »خـدا بـه هر که 

گورها هستند، شنواننده نیستی.« ]فاطر/22[ که در  کسانی را  خواهد، می شنواند. و تو 

نیز همین گونه است کسی که سخن می گوید و تصویر فرد مورد خطابش که از طریق تلفن 
گو می نماید، با نیروی نمایشگر پیش روی وی به نمایش درمی آید،  گفت و  و از راه دور با او 
گویا او را از نزدیک می بیند: »و بدین گونه ابراهیم را ملکوت آسمان ها و زمین می نمایانیم.« ]انعام/75[

هماننـد ایـن کشـف های نوپدیـد از آثـار نیـروی بـرق و جز آن، بسـیار اسـت که مشـکالت 
که پیش از امروز، عقل های سـاده در آن درمی ماندند و شـاید در آینده ای  فّنی را هموار نموده 
کـه از اختراعـات و اکتشـاف های علمـی پـرده برمـی دارد، چیزهایـی بـس بزرگ تـر و بزرگ تـر از 
همـۀ این هـا رخ دهـد؛ زیـرا دانـش در یـک حـد درنگ نمی کنـد و هیچ برهانی داللـت ندارد که 
رود،  پیـش  دانـش  کـه  اسـت  ممکـن  پـس  باشـد.  رسـیده  خـود  نهایـت  بـه  اکتشـاف  نیـروی 

که در سده های اخیر پیش رفته است. بشکوه باد قدرت پدید آورنده اش! همچنان 

که  بشمارم  قبیل چیزهایی  از  را  اولیا  کرامت های  و  آن معجزه ها  که  نیستم  آن  بر  من 
گر در این مجرا نیز جریان داشتند، باز  کردم؛ هرچند ا در مجرای قواعد طبیعی از آن ها یاد 
و هیچ  بودند  کشف نشده  پدیده ها  و  آثار  این  که  دادند  زمانه ای رخ  در  زیرا  بودند،  اعجاز 
استهزا  با  جز  می گفت،  سخن  آن ها  از  کسی  گر  ا که  چندان  نمی شناخت،  را  آن ها   کس 
و ریشخند به او توّجه نمی کردند و اعتقاد داشتند که وی از محال سخن می گوید. پس انجام 
یافتن چنان کارهایی از انسانی در این وضع و میان مردمی با این احوال _ انسانی که کسی به 
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یاد ندارد به دانشکده ای رفته یا زیر دست استادی دانش آموخته باشد _ از معجزه بودن بیرون 
که برای اصالح اّمت برانگیخته  که آن پیشوایان _ بدان دلیل  نیست. اّما باور ما این است 
کار جز با خضوع اّمت برای ایشان صورت نپذیرد؛ و نیرومندترین حّجت ها  شده اند و این 
کارهای  کردن سرکشی مردم و واداشتنشان به چنان خضوعی، رخ دادن معجزه ها و  برای رام 
ْک پیوند دارند و او آنان را از ورای عالم طبیعت، این پیوند  فراعادی است _ با پدیدآورندۀ پا
برای  تا  بر خدای سبحان است  این الزمۀ لطف واجب  و پشتیبانی می کند.  را دستگیری 
گاه نمودن فرد انصاف پیشه به حقیقت ها، چیزهای  کردن ذهن ها و آ نزدیک ساختن و تیز 
دور ]از تحّقق یافتن[ را ]به تحّقق و وقوع[ نزدیک نماید که در اکتشاف های جدید از آن ها یاد 

نمودیم. در بارۀ بخشی از این مطلب، در همین کتاب )52/5 و 65( به تفصیل سخن گفتیم.

کـه اثبـات آن نسـبت ها ]بـه امامـان[  یـم  کنـون بـا مـن بیاییـد تـا بـه سـراغ کسـانی رو پـس ا
کفـر و شـرک مّتهـم می سـازند،  یـدن و  بـه غلّو ورز آنـان را  بـر شـیعیان زشـت می شـمارند و  را 
کـه همیـن نسـبت ها را بـرای شـماری از اولیـای خـود ثابـت شـمرده اند و چندیـن  حـال آن 
کـرده و آن هـا آن فضیلت هـا را غلـّو  برابـر فضیلت هایـی را کـه شـیعیان بـرای امامـان خـود نقـل 
کنـده و بـدون  می شـمرند، در شـرح حـال افـراد عـادی خـود یـاد نمـوده و آن را در جامعـه پرا
یخ درسـت  هیـچ عیـب و ایـرادی در سـند یـا مناقشـه و نگـرش صحیـح در متـن، بـه عنوان تار
کرده انـد. آنـان ایـن همـه را بـه سـبب دوسـتی و پاسداشـت آن مـردان انجـام داده انـد  قلمـداد 
کنون  _ دوست داشتِن چیزی، انسان را نابینا و ناشنوا سازد! _ و این شیوه از سدۀ نخست تا
کـه آن  ـی و عمومـی بـوده و هیـچ پژوهشـگری مجـال نیابـد 

ّ
کل در میانشـان همچـون قاعـده ای 

یـدن و بیـرون شـدن از اجمـاع اّمـت اسـالمی  گمراهـی و شـرک و غلّو ورز فـاِن حافـظ را بـه 
ّ
مؤل

کـه خـود آنـان شـیعیان را بدیـن وصف هـا مّتهـم سـاخته اند. مّتهـم نمایـد، همـان سـان 

هـم  بـه  انتشـاراْت  و  تبلیغـات  دسـت  چـه  آن  ال بـه  الی  پژوهشـگران  این هـا،  بـر  افـزون 
درآمیختـه و دروغ پـردازان و غلّوپیشـگان در بـاب فضیلت هـا بربافته انـد، چیزهایـی شـگفت 
کـه از چهارچـوب عقـل سـلیم دور اسـت،  و غریـب _ یـا بگوییـد: سسـت و واهـی _ می بیننـد 

کنون بیان این مطلب: که مشروع یا نامشروع باشد! ا چه رسد به این 
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یابیـــد؛  کـــه خواهیـــد، در کـــه حـــّد و انـــدازۀ هـــر یـــک از صحابـــه را  دشـــوار و ســـخت نیســـت 

َکـــره اش بـــا ماســـتش، و درســـتش بـــا  کـــه  یـــخ دارای نشـــانه هایی از حقیقـــت هســـت  زیـــرا تار

َکـــرۀ ]حقیقـــت[ را بـــا تـــکان  کـــه  نادرســـتش بـــرای بـــررِس بینـــا در نیامیـــزد و او را مجـــال هســـت 

یـــخ[ بـــه دســـت آورد و درس هـــای حقیقـــت را از آن برگیـــرد و حـــدود مـــردان و  دادن َمشـــک ]تار

کـــه در  گذشـــته را بـــا آن بشناســـد؛ هرچنـــد  ســـنجه های پیشـــینیان و اندازه هـــای اّمت هـــای 

ـــر  ـــی ب گناه پیشـــه، پرده های ک  ـــا ـــه و دســـتان ناپ گام نهـــادن و آمیـــزش راه یافت ـــه  کورکوران ـــْخ  ی تار

گذشـــته اش  یـــک در دوره هـــا و ســـده های  آن بافته انـــد و مطالـــب صحیـــح آن بـــا فتنه هـــای تار

ـــازی پرداختـــه  ـــه ب ـــا تحریـــف و دروغ ســـازی، در آن ب ـــر ب گمراه گ گشـــته و هواپرســـتی های   محـــو 

 و نابغه هـــای دروغ بافـــی و جعـــل در آن بـــه دسیســـه برخاســـته اند و صفحاتـــش بـــا آرای سســـت 

 و نظرهـــای پســـت و باورهـــای تبـــاه و تعّصب هـــای قوم گرایانـــه و دروغ های ناسیونالیســـتی عرب 

گشته است. و جنایت های ضّد عربی، سیاه 

کـــه در شـــرح حـــال شـــخصّیت های برجســـته از  وظیفـــۀ واجـــب و حتمـــی مـــا آن اســـت 

ـــه  ـــم، ب ـــا چشـــم چرک گرفتـــه بنگری ـــه ب ـــه دیـــدۀ بزرگداشـــت و ن ـــزرگان پیشـــین و پســـین اســـالم ب ب

کـــه در جامعـــۀ دینـــی بـــه عنـــوان خلفـــای راشـــدین شـــناخته شـــده اند، هرچنـــد بـــا  کســـانی  ویـــژه 

ی عدالـــت، هیـــچ بهـــا  کـــه در بـــازار ارزش و تـــرازو  انتخـــاب غیرشـــرعی طبـــق قانون هـــای بشـــری 
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و قیمتی ندارد:
»و پــروردگارت آن چــه خواهــد، می آفرینــد و برمی گزینــد؛ و آنــان را حــّق برگزیــدن نیســت.« 

]قصــص/68[

کننــد، آنــان را در آن  کــه چــون خــدای و پیامبــر او حکمــی  »و هیــچ مــرد و زن مؤمنــی را نرســد 

گزینشــی باشــد.« ]احــزاب/36[ کارشــان 

کار به دست خدا است.« ]روم/4[ »پیش از مغلوبّیت و پس از آن، 

که می کردند، یار و سرپرست آن ها است.« ]انعام/127[ کارهایی  »و همو به پاداش 

کاری ]بــه جــای خــود[ قــرار  کردنــد و پیــرو خواهش هــای خویــش شــدند؛ و هــر  »تکذیــب 

]قمــر/3[ می گیــرد.« 

ی در  کــه یــار غــار پیامبــر بزرگــوار و یگانــه مهاجــر همــراه بــا و پــس وظیفــۀ مهــّم مــا اســت 

ــزرگ  ــم. از جنایت هــای ب ی ــزرگ دار یم و ب گرامــی شــمار صــف نخســت مهاجــراِن پیشــگام را 

کوتاهــی  یــم و در ترســیم حــدود روحّیــات شــخصّیتش  کــه حــّق چنیــن کســی را فروگذار اســت 

بــه حکــم  ی بیــرون شــویم و  یــم و از داوری دادگرانــه در بــارۀ شــخصّیت و روحّیــات و ورز

یم. گردن سپار احساسات 

در ایـــن جـــا، در پیرامـــون موضـــوع خالفـــت و چگونگـــی تحّقـــق و ســـیر و برپایـــی و تـــداوم 

کـــه آیـــا در ایـــن زمینـــه، آزادی اندیشـــه وجـــود داشـــت  یـــم  یافتنـــش نمی گردیـــم و بدیـــن نمی پرداز

ی شـــد و یـــا هواپرســـتی ها و خواســـته ها  و از ســـفارش های تشـــریع گر بزرگـــوار، پیامبـــر، پیـــرو

ط و چیرگـــی یافتنـــد 
ّ
ــل ــر تسـ کـــم شـــدند و در ایـــن امـ ــروع[ در آن روز سرســـختانه حا  ]ی نامشـ

ـــودند  گش ـــتند و  ـــد و رش کردن ـــه  ـــکافتند و پنب ـــد و ش ـــم آوردن ـــه ه ـــد و ب ـــرود آوردن ـــد و ف ـــرا بردن  و ف

و بستند.

کـــه هیـــچ یـــک از این هـــا را بررســـیم، پس از آن که گـــوش دنیا حدیث  کنـــون بـــر آن نیســـتیم  ا

گوش خـــراش بـــزرگ  گروه هـــای مختلـــف مـــردم، را شـــنیده و خبـــر آن فریـــاد   ســـقیفه، مجمـــع 

یختـــه شـــده  گوشـــش آو گوشـــواره ای در  و ســـتیز ســـخت میـــان مهاجـــران و انصـــار، چـــون 
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خ دهـــد _ کـــه در رخـــدادش دروغـــی نیســـت _ فرونهنـــده اســـت و فرابرنـــده.«  کـــه آن رخـــداد ر گاه  اســـت: »آن 

ــه/3-1[ ]واقعـ

یـــخ در برابـــر پژوهنـــدگان اســـت و آن را بررســـی می کنـــد  کـــه تار گفـــت، حـــال آن  چـــه توانـــم 

کـــه هـــر مـــردی در آن روزگار، رســـتگاری و ســـالمت نفـــس خویـــش را در ایـــن  و در آن می یابـــد 

کـــه بـــه هیـــچ یـــک از آن حزب هـــای فـــراوان نپیونـــدد و فرورفتـــن در آن خیزش هـــای  می دانســـت 

کـــه چـــون بـــا حکومـــت جدیـــد  شـــعله ور را فروگـــذاَرد و در خاطـــرش ایـــن تهدیـــد می گذشـــت 

ـــود  ـــه قتـــل خواهـــد رســـید؛ و ایـــن پـــس از آن ب گروهـــی خـــاص پیونـــدد، ب ـــه  ـــا ب کنـــد ی مخالفـــت 

کـــه بـــرق و درخشـــش شمشـــیر برآمـــده از نیـــام را دیـــد و صـــدای درشـــت مـــرد تهدیدگـــر بـــه قتـــل 

ــه  کـ ــنوم  ــس نشـ کـ ــچ  ــت: »از هیـ ــه می گفـ کـ ــنید  ــدا شـ ــول خـ ــرگ رسـ ــدۀ مـ ــارۀ باوردارنـ را در بـ

ـــت:  ـــا می گف ـــم!« و ی ـــش بزن ـــیر خوی ـــه شمش ـــه او را ب ک ـــر آن  ـــت، مگ ـــدا درگذش ـــول خ ـــد رس بگوی

ی بـــه  کـــه و گویـــد رســـول خـــدا درگذشـــت، شمشـــیرش می زنـــم؛ و جـــز ایـــن نباشـــد  کـــه  »هـــر 
آسمان فرارفته است.«1

گوید مصطفی درگذشته، سرش را با شمشیر فرومی افکنم«.2 که  بانگ می زند: »هر 

کـه اّمـت بـا نـگاه خشـم آلود در هـم نگریسـتند و بـه هـم مشـت زدنـد  و ایـن پـس از آن بـود 

کردنـد و آن دو شـیخ برخاسـتند و هـر یـک بیعـت را بـه دیگـری عرضـه  و یکدیگـر را مجـروح 

کـه از هیـچ کـس رأیی خواسـته شـود _ گویا نهانی نقشـه کشـیده بودند _ و آن  کـرد، پیـش از آن 

بـه ایـن می گفـت: »دسـتت را بگشـا تـا بـا تـو بیعـت کنـم!« و این بـه آن می گفت: »البّتـه تو باید 

گشـاید و بـا او بیعـت  کنـی!« و هـر یـک از آن دو می خواسـت تـا دسـت دیگـری را وا چنیـن 

البدایـة  ]40/2[(؛   128/1( ابن ابی الحدیـد  البالغـۀ  نهـج  شـرح  ]201/3[(؛   198/3( طبـری  الملـوک  و  األمـم  یـخ  تار  .1 
دّنّیه تألیف َقسَطالنی ]544/4-

ّ
و الّنهایه تألیف ابن کثیر )242/5 ]263/5[(؛ تاریخ ابوالفداء )156/1(؛ المواهب الل

دّنّیـه تألیـف 
ّ
546[؛ روض المناظـر ابن شـحنه ]188/1[ چـاپ شـده در حاشـیۀ الکامـل )164/7(؛ شـرح المواهـب الل

کری 
ّ

زرقانی )280/8(؛ الّسـیرة الّنبوّیه تألیف زینی دحالن در حاشـیۀ الّسـیرة الحلبّیه )371/3-374 ]306/2[(؛ الذ
تألیـف حافـظ ِدْمیاِطـی )ص36( بـه نقـل از غّزالی ]إحیاء علوم الّدیـن: 433/4[�

که »شاعر نیل« لقب داشت. 2. از ابیات قصیدۀ عمرّیه سرودۀ حافظ ابراهیم ]دیوانش: 81/1[ 
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کـه مـردم را بـه بیعـت با آن دو  نمایـد و همـراه آن دو، ابوعبیـدۀ جـّراح _ آن گورکـن مدینـه1 _ بـود 

ک  پـا وصـّی  حـال،  ایـن  در   )]203/3[  199/3 طبـری:  الملـوک  و  مـم 
ُ
األ یـخ  )تار فرامی خواْنـد.   تـن 

ی ایشـان قـرار  کـه پیشـارو و عتـرت رهنمـا و بنی هاشـم بـه پیکـر پوشـیده  شـدۀ پیامبـر بزرگـوار 

ی بـر دیگـران در بسـته، بـدان مشـغول بودنـد. )الّسـیرة النبوّیـه  داشـت، پرداختـه و اهـل بیـت و

ی او و اهـل  ِضـره: 163/1 ]203/1[( اّمـا اصحـاب و یـاض الّنَ تألیـف ابن هشـام: 336/4 ]307/4[؛ الّر

تألیـف  الکبـرٰی  )الطبقـات  پرداختنـد  پیامبـر  تدفیـن  بـه  بیـت  اهـل  و  گذاشـتند  تنهـا  را  بیتـش 

بـر  ابن سـعد: ص821، چـاپ لیـدن: قسـمت دوم/ج76/2 ]301/2[( و پیکـر او سـه روز دفن ناشـده 

یـخ ابوالفـداء: 152/1( _ یـا: از روز  زمیـن ماْنـد )البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 271/5 ]292/5[؛ تار

دوشـنبه تا روز یا شـب چهارشـنبه2 _ و سـپس اهل بیتش او را دفن نمودند و جز خویشـاوندان 

کار تدفیـن نبـود )الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: ص824، چـاپ لیـدن:  ـی 
ّ
نزدیکـش کسـی متول

)سـنن  سـپردند  ک  خـا بـه  شـب  پایـان  در  یـا  شـبانگاه  را  او  و   )]304/2[ دوم/ج78/2  قسـمت 

گاه نشـدند،  کار آ ابن ماجه: 499/1 ]521/1[؛ مسـند احمد: 274/6 ]390/7[( و آن جماعت از این 

کـه در دل شـب، در خانه هـای خویـش بودنـد  مگـر پـس از شـنیدن صـدای بیل هـا؛ در حالـی 

مسـند  ]304/2[؛  دوم/ج78/2  قسـمت  لیـدن:  چـاپ  ص824،  ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی  )الطبقـات 

احمـد: 274/6 ]390/7[؛ الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 344/4 ]314/4[؛ البدایـة و النهایـه تألیـف 

ابن َکثیر: 270/5 ]291/5[( و حّتی آن دو شیخ نیز در دفن اوحضور نیافتند.3

کتاب: 367/5 و 368� 1. بنگرید به: همین 

2. الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد )چـاپ لیـدن: 58/2 و 79 ]273/2 و 305[؛ الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام 
)343/4 و 344 ]314/4[(؛ مسـند احمـد: 274/6 ]390/7[(؛ سـنن ابن ماجـه )499/1 ]521/1[(؛ الّسـیرة النبوّیـه 
شـب  کـه  اسـت  آن  »صحیح تـر  گویـد:  وی   )152/1( ابوالفـداء  یـخ  تار ]434/2[(؛   340/2( الّنـاس  ابن سـّید  تألیـف 
گویـد: »ایـن سـخن مشـهور نـزد  چهارشـنبه دفـن شـده اسـت.«؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن کثیـر )271/5 ]291/5[( او 
گشـت.«؛ الّسـیرة الحلبّیـه )394/3  کـه شـب چهارشـنبه دفـن  عمـوم موّرخـان اسـت؛ اّمـا سـخن درسـت ایـن اسـت 
دّنّیـه تألیـف زرقانـی )284/8(؛ الّسـیرة النبوّیـه تألیـف زینی دحالن در حاشـیۀ الّسـیرة 

ّ
]365/3[(؛ شـرح المواهـب الل
�)]308/2[  380/3( الحلبّیـه 

کنز العّمال )140/3 ]652/5[( آمده است. 3. ابن ابی  َشیبه ]المصّنف: 568/14[ آن را روایت نموده؛ همان طور که در 
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کمـر بسـته بـود1 و پیشـاپیش  کـه  کـه مـردی عمـر بـن خّطـاب را دیـد  و ایـن پـس از آن بـود 

کـرده بـود. )الطبقـات الکبرٰی  کـه دهانش کف  یـد و چنـان بـه بلنـدی بانـگ مـی زد  ابوبکـر می دو

تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]267/2[؛  دوم/ج53/2  قسـمت  لیـدن:  چـاپ  ص787،  ابن سـعد:  تألیـف 

)]56/2[  133/1 ابن ابی الحدیـد: 

ی بانـگ صحابـی بـدری بـزرگ، حبـاب بـن منـذر، را  گـوش و کـه  و ایـن پـس از آن بـود 

شـنید کـه در برابـر ابوبکـر شمشـیر برکشـیده، گفـت: »بـه خـدا سـوگند! هیـچ کس سـخنم را رد 

کـه بینـی اش را بـا شمشـیر درهم شـکنم! مـن همانم که نظرش کارسـاز و رأیش  نکنـد، مگـر آن 

پـدر  مـن  نشـکند.  کـه  می دهنـد  قـرار  پشـتیبانی  آن  بـرای  کـه  اسـت  پربـار  شـاخه ای  چـون 

گفتـه شـد: »آن گاه،  او  بـه  و  بـه شـیر نسـبت داده می شـود!«  کـه  شـیربچه در بیشـۀ شـیرانم 

خداوند تو را خواهد کشـت!« و او پاسـخ داد: »بلکه تو را خواهد کشـت _ یا: بلکه می بینمت 

البیـان  ]90/1[؛   56/1 احمـد:  مسـند  ]2506/6[؛   45/10 بخـاری:  )صحیـح  شـوی !«  کشـته   کـه 

و الّتبییـن: 181/3 ]198/3[؛ الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 339/4 ]310/4[؛ العقـد الفریـد: 248/2 

مـم و الملـوک طبـری: 209/3 و 210 ]220/3 و 223[؛ 
ُ
یـخ األ ]86/4[؛ اإلمامـة و الّسیاسـه: 9/1 ]15/1[؛ تار

ِضـره: 162/1 و 164 ]202/1 و 204[؛  یـاض الّنَ یـخ ابن اثیـر: 136/2 و 137 ]12/2 و 13[؛ الّر الکامـل فـی الّتار

]256/1[؛   97/1 الّصفـوه:  صفـة  160/7[؛  ]267/5؛   142/7 246/5؛  ابن َکثیـر:  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة 

صـول: 45/2 ]54/2[؛ شـرح نهج البالغـه تألیف ابن ابی الحدیـد: 128/1؛ 4/2 
ُ
تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

]38/2؛ 9/6[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 387/3 ]358/3[؛ ابوبکـر الّصّدیـق تألیـف اسـتاد محّمدرضـا مصـری: 

ک فروکردند. )شـرح نهج  ی را گرفتنـد و بـر شـکمش لگـد نهادنـد و در دهانش خا ص25( پـس و

البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 16/2 ]40/6[(

کـه بـا بیعـت بـا ابوبکـر مخالفـت نمـود و  کـس را دیـد  کـه سـومین  و ایـن پـس از آن بـود 

کـه در تیردانـم دارم، بـه سـوی شـما پرتـاب  بانـگ برداشـت: »هـال بـه خـدا سـوگند! هـر تیـری را 

1. در متن »محتجرًا« آمده، ولی »محتجزًا« درست است و ترجمه بر همین اساس صورت پذیرفت. )ن.(

)101(

76/7



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 106

کـه در دسـتم  گاه  می کنـم و سـرنیزه و نیـزه ام را از خونتـان رنگیـن می سـازم و بـا شمشـیرم تـا آن 

بـا شـما  مـن همراهـی می کننـد،  بـا  کـه  قبیلـه ام  و  و همـراه خویشـان  را می زنـم  باشـد، شـما 

مـم و الملـوک طبـری: 210/3 ]222/3[؛ الکامـل 
ُ
یـخ األ می جنگـم.« )اإلمامـة و الّسیاسـه: 11/1 ]17/1[؛ تار

یـخ ابن اثیـر: 137/2 ]14/2[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 128/1 ]39/2[؛ الّسـیرة  فـی الّتار

)]359/3[  387/3 الحلبّیـه: 

گرفتـه، آتـش جنـگ را بـا  کـه بـر بیعـت خشـم  کـه فـرد چهـارم را دیـد  و ایـن پـس از آن بـود 

کـه چیـزی جـز خـون آن را  گـرد و غبـاری می بینـم  ایـن سـخن خویـش شـعله ور سـاخت: »مـن 

کتـاب: 253/3� فروننشـاَند!« بنگریـد بـه: همیـن 

کـه در  کسـی چـون سـعد بـن عبـاده، امیـر خـزرج، نگریسـت  کـه بـه  و ایـن پـس از آن بـود 

نـدا دادنـد:  ی  او برجهیـده، خشـمگینانه در مـورد و بـر  بـود و  افتـاده  ورطـۀ پسـتی و خـواری 

ی منافـق _ یـا: فتنه انگیـز _ اسـت.« و مردی بر  کـه خدایـش بُکشـد! همانـا و »سـعد را بُکشـید؛ 

کـه بـر تـو لگـد نهـم تـا عضـوی از تـو _ یـا: چشـمانت _ از  گفـت: »بـر آن شـدم  ی ایسـتاد و  سـر و

مـم 
ُ
األ یـخ  تار ]86/4[؛   249/2 الفریـد:  العقـد  ]90/1[؛   56/1 احمـد:  )مسـند  شـود.«  جـدا   بدنـت 

ِضـره:  یـاض الّنَ و الملـوک طبـری: 210/3 ]222/3[؛ الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 339/4 ]310/4[؛ الّر

162/1 و 164 ]202/1 و 205[؛ الّسیرة الحلبّیه: 387/3 ]359/3[(

یش عمر را در دسـت گرفت و گفت:  کـه قیـس بـن سـعد را دید که ر و ایـن پـس از آن بـود 

گـر تـار مویـی از سـعد کم کنـی، بازنگـردی در حالی که در دهانـت دندانی  »بـه خـدا سـوگند! ا

کـه در تـو عضـوی باقـی مانـده  کنـی، بازنگـردی حـال آن  کـم  ی  گـر تـار مویـی از و باشـد _ یـا: ا

مـم و الملـوک طبـری: 210/3 ]222/3[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 387/3 ]359/3[(
ُ
یـخ األ باشـد!« )تار

کـه زبیـر را دید که شمشـیر خویش را برکشـید و گفـت: »آن را در نیام  و ایـن پـس از آن بـود 

کـه بـا علـی بیعـت شـود!« و عمـر گفـت: »این سـگ را بگیرید!« پس شمشـیرش را  نکنـم تـا آن 

مـم 
ُ
 از دسـتش سـتاندند و بـر سـنگ زدنـد و شکسـتند. )اإلمامـة و الّسیاسـه: 11/1 ]18/1[؛ تاریـخ األ
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تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]207/1[؛   167/1 ِضـره:  الّنَ الّریـاض  ]203/3[؛   199/3 طبـری:  الملـوک  و 

ابن ابی الحدید: 58/1 و 132؛ 5/2 و 19 ]174/1؛ 56/2؛ 11/6 و 47[(

کــه او را ُهــل دادنــد؛ یــا بــه حبــاب  کــه مقــداد، آن مــرد بــزرگ، را دیــد  و ایــن پــس از آن بــود 

ــه  ــه آن پناهنــدگان ب ــا ب ــد؛ ی ــر دســتش زدن کــه بینــی اش را شکســتند و ب ــن منــذر نگریســت  ب

کــه ایشــان  ســرای نبــّوت و پناهــگاه اّمــت و خانــۀ شــرافتش، ســرای فاطمــه و علــی نگریســت 

مــم و الملــوک طبــری: 210/3 ]223/3[؛ شــرح نهــج البالغــه 
ُ
یــخ األ کــرده بودنــد )تار را ترســانده و تهدیــد 

تألیــف ابن ابی الحدیــد: 58/1 ]174/1[(؛ و ابوبکــر، عمــر بــن خّطــاب را بــه ســوی آنــان فرســتاد 

ــاره ای آتــش  ــا پ ــا ایشــان بجنــگ!« پــس عمــر ب ــر از بیعــت ســرپیچیدند، ب گ گفــت: »ا ــه او  و ب

گفــت:  گرفــت و  ی قــرار  ی و کشــد. فاطمــه رو در رو پیــش آمــد تــا خانــه را بــر ســر آنــان بــه شــعله 

کــه بــه آن  گفــت: »آری؛ مگــر آن  »ای پســر خّطــاب! آیــا آمــده ای تــا خانــۀ مــا را بســوزانی؟« و او 

ــخ  ی ــد: 250/2 ]87/4[؛ تار ــد الفری ــوید.« )العق ــز درون ش ــما نی ــده اند، ش ــت در آن درون ش ــه اّم چ

ــاء: 1207/3 ]114/4[( ــالم الّنس ــداء: 156/1؛ أع ابوالف

کــه بــه خانــۀ خانــدان وحــی  کــه مــردان آن حــزب سیاســی را دیــد  و ایــن پــس از آن بــود 

گشــودند )األمــوال تألیــف ابوعبیــد: ص131 ]ص174[؛ اإلمامــة   هجــوم آوردنــد و ســرای فاطمــه را 

هــب: 
ّ

مــم و الملــوک طبــری: 52/4 ]222/3[؛ مــروج الذ
ُ
یــخ األ و الّسیاســه تألیــف ابن ُقَتیبــه: 18/1 ]19/1[؛ تار

یــخ الیعقوبــی: 105/2 ]317/2[( و فرمانــده ایشــان  414/1 ]137/2[؛ العقــد الفریــد: 254/2 ]93/4[؛ تار

ــر  ــه را ب ــا خان ــه خــدا ســوگند! ی ــاره ای آتــش طلبیــد، بلنــد بانــگ برداشــت: »ب کــه پ پــس از آن 

کنانش _ بــه آتــش می کشــم یــا بــرای بیعــت بیــرون می شــوید!« پــس بــه  ســرتان _ یــا: بــر ســر ســا

یــخ األمــم و الملــوک  گفــت: »باشــد!« )تار گفتنــد: »در ایــن خانــه، فاطمــه اســت!« و او  آن مــرد 

طبــری: 198/3 ]202/3[؛ اإلمامــة و السیاســه: 13/1 ]19/1[؛ شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: 

134/1؛ 19/2 ]56/2؛ 48/6[؛ أعالم الّنساء: 1205/3 ]114/4[(

بـا  را  آن  تـا  رفـت  علـی  خانـۀ  سـوی  بـه  عمـر  اسـت:  ابن شـحنه  سـخن  از  پـس  ایـن  و 
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ی او قـرار گرفـت. پـس عمـر گفـت: »در آن چه اّمت  یـارو کنانش بـه آتـش کشـد و فاطمـه رو سـا

_ در حاشـیۀ   ]189/1[ ابن شـحنه  تألیـف  المناظـر  )روض  نیـز درون شـوید!«  درون شـده اند، شـما 

. _ )164/7 الکامـل: 

کـه نالـه و شـیونی از آن اندوهگیـن ماتـم زده، پـارۀ تـن مصطفـی،  و ایـن پـس از آن بـود 

کـه از پشـت پـرده بیـرون آمـده، می گریسـت و بـا صـدای بلنـد نـدا مـی داد: »ای پـدر  شـنید 

جـان؛ ای رسـول خـدا! پـس از تـو، از پسـر خّطـاب و پسـر ابوقحافه چه ها که کشـیدیم!« )اإلمامة 

و الّسیاسـه: 13/1 ]20/1[؛ أعـالم الّنسـاء: 1206/3 ]115/4[؛ اإلمـام علـی تألیـف عبدالفّتـاح عبدالمقصـود: 

]مـج1/ج191/1[(  225/1

گریـــه بلنـــد  کـــه شـــیون مـــی زد و صـــدا بـــه زاری و  کـــه فاطمـــه را دیـــد  و ایـــن پـــس از آن بـــود 

کـــه زنانـــی از بنی هاشـــم بـــا او بودنـــد _ و نـــدا مـــی داد: »ای ابوبکـــر! چـــه زود  می کـــرد _ حـــال آن 

کـــه بـــه دیـــدار خـــدا روم،  بـــر خانـــدان رســـول خـــدا تاختیـــد! بـــه خـــدا ســـوگند! تـــا هنگامـــی 

گفـــت!« )شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن ابی الحدیـــد: 134/1؛ 19/2 ]57/2؛   بـــا عمـــر ســـخن نخواهـــم 

)]49/6

کـه او را  کـی و بزرگـی، امیرالمؤمنیـن، را نگریسـت  کـه تندیـس پا و ایـن پـس از آن بـود 

پیـش می راندنـد و بـا خشـونت بـرای بیعت می کشـانیدند، همچنان که شـتری مهـار در بینی 

تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]273/1[؛   228/1 األعشـی:  صبـح  ]137/4[؛   285/2 الفریـد:  )العقـد 

گردآمـده، می نگریسـتند. سـپس بـه  کشـانند؛ و مـردم نیـز  ابن ابی الحدیـد: 407/3 ]74/15[( را 

گـر نکنـم، چـه شـود؟« گفتنـد: »آن گاه، بـه خدایـی که  ی گفتنـد: »بیعـت کـن!« او گفـت: »ا و

معبـودی جـز او نیسـت، سـوگند! گردنـت را می زنیـم.« و او گفت: »در ایـن صورت، بندۀ خدا 

تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]20/1[؛   13/1 الّسیاسـه:  و  )اإلمامـة  می ُکشـید!«  را  رسـولش  بـرادِر  و 

ابن ابی الحدید: 8/2 و 19 ]49/6[؛ أعالم الّنساء: 1206/3 ]115/4[(

کـه بـه قبـر رسـول خـدا؟ص؟ پنـاه  و ایـن پـس از آن بـود کـه همتـای مصطفـی، علـی، را دیـد 
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آوْرد و بانگ زنـان و گریـان گفـت: »ای پسـر مـادرم ]= بـرادرم[! ایـن مـردم مـرا ضعیـف شـمردند 

کـه مـرا بکشـند!« )اإلمامـة و الّسیاسـه: 14/1 ]20/1[( و نزدیـک بـود 

کـه علـی؟ع؟ را بـرای بیعـت پیـش می  راندنـد، نـدای  کـه در روزی  و ایـن پـس از آن بـود 

ی شـنید: »ای پسـرعمو! تـو تازه سـالی و اینـان بـزرگاِن قومـت  ابوعبیـدۀ جـّراح را خطـاب بـه و

کـه برای  هسـتند. تـو هماننـد ایشـان آزمـوده و کارشـناس نیسـتی. مـن ابوبکـر را جـز ایـن نبینـم 

خالفـت تواناتـر از تـو؛ و قدرتـش بـرای بـر دوش کشـیدن و عهـده داری کارهـا بیـش از تـو اسـت. 

گـر عمـرت باقـی باشـد و زنـده مانـی، آن گاه، تـو  بـه سـبب  کـه ا کار تسـلیم او شـو؛  پـس در ایـن 

فضیلـت و دینـداری و دانـش و فهـم و پیشـینه و َنسـب و دامـادی ات بـا پیامبـر، بـرای ایـن 

الّسیاسـه: 13/1 ]18/1[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف  بـود.« )اإلمامـة و  کار سـزاوار و شایسـته خواهـی 

)]12/6[  5/2 ابن ابی الحدیـد: 

گونـه فریـاد برداشـتند: »جـز بـا  کـه در آن روز سـخت، انصـار ایـن  و ایـن پـس از آن بـود 

کسـی بیعـت نکنیـم!« و سـپس آن بـدرِی ایشـان بانـگ زد: »از مـا امیـری باشـد و از  علـی، بـا 

گـر توانـی بمیـر!« )صحیـح بخـاری:  گـر چنیـن شـود، پـس ا گفـت: »ا شـما امیـری.« و عمـر بـه او 

182/3[؛  ]269/2؛   129/3 55/2؛  ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی  الطبقـات  2506/6[؛  ]1341/3؛   45/10

]310/4[؛   339/4 ابن هشـام:  تألیـف  النبوّیـه  الّسـیرة  ]198/3[؛   181/3 جاحـظ:  الّتبییـن  و  البیـان 

 203/3[  209 و   206/3 طبـری:  الملـوک  و  مـم 
ُ
األ یـخ  تار ص197؛  نـی: 

ّ
باِقال الدیـن  صـول 

ُ
أ فـی   الّتمهیـد 

 164 و   163 و   162/1 ِضـره:  الّنَ یـاض  الّر ]70/3[؛   67/3 کـم:  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  206[؛  و 

صـول: 
ُ
إلـی جامـع األ الوصـول  ابن َکثیـر: 146/5 ]267/5[؛ تیسـیر  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  ]201/2-205[؛ 

)]54 و   50/2[  45 و   41/2

کـه ابوبکـر به انصار گفت: »ما امیرانیم و شـما وزیران؛ این کار میان  و ایـن پـس از آن بـود 

کـردن یک بـرگ خرمـا.« )صحیـح بخـاری ]1341/3[؛  مـا و شـما نیـم بـه نیـم اسـت، همچـون نیـم 

البیـان و الّتبییـن: 181/1 ]199/3[؛ عیـون األخبـار ابـن قتیبـه: 234/2 ]مـج1/ج233/5-234[؛ الّطبقـات 
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الکبری تألیف ابن سعد: 55/2؛ 129/3 ]269/2؛ 182/3[؛ العقد الفرید: 158/2 ]86/4[؛ تیسیر الوصول 

صـول: 452/2 ]50/2[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 386/3 ]357/3[؛ النهایـة فـی غریـب الحدیـث و 
ُ
إلـی جامـع األ

األثـر تألیـف ابن اثیـر: 13/1 ]17/1[ کـه در آن آمـده اسـت: »همچـون دو نیـم کـردن یـک بـرگ خرمـا.«؛ 

تاج العروس: 205/8(

کردند. گشودند و خزرجیان نیز به رقابت با آنان چنین  اوسیان به سوی خافت دست 
کینه ها برآمد.1 که ]موِج[  کار دید و از این جا بود  هر یک خلیفۀ خود را شایستۀ این 

کـه  کنـار قبـر پیامبـر؟ص؟ ایسـتاده بـود، نـدا  کـه مـادِر مسـطح بـن اثاثـه  و ایـن پـس از آن بـود 

مـی داد: »ای رسـول خـدا!
گــر خــود بــودی، ســختی ها چنیــن  کــه ا خ داد  پــس از تــو ماجراهــا و اختاف هــای ســنگین ر

ــود. ــنگین نب ــراوان و س ف

ــد؛  ــه پریشــانی افتادن ــاران رحمتــش را؛ و مردمــت ب ــه زمیــن ب ک ــان  ــم، چن ــو را از دســت دادی ت
ــاش و غایــب مبــاش!«2 پــس در میــان مــا ب

همـۀ این هـا تـودۀ مـردم را تهدیـد می نمـود و عموم مـردم را به هـراس می افکند و هیچ کس 

را بـرای اصـالح مـردم، انگیـزه ای نمی نهـاد و هیچ یک از اّمـت پس از دیدن چنان وضعی در آن 

روز، برای خود احترام و کرامتی نمی دید تا با آن در برابر آن موج توفنده بایستد.

گویـی از تنگنـای وضعّیـت، مسـت و مدهوشـند  کـه  در آن هنـگام، اّمتـی را می دیـدی 

کـه چنـدی درنـگ  کـه مسـت نبودنـد _ و خیال هـای درونشـان بـا آنـان نجـوا می کـرد  _ حـال آن 

گـردد و راه از  کاسـته شـود و سـرانجاِم آن نقشـۀ نهانـی روشـن  کننـد تـا سـنگینی آن آشـوب 

گروهی را همچون ماده شتر سرگشته و سراسیمه  گمراهه آشکار شود؛ و نیز پندارهای درون، 

یـغ دنـدان می سـاید؛ و چـه  کـه بـه هـر سـو می شـتابد و نالـه می زنـد و از حسـرت و در نمـوده بـود 

کـه نالیـدن سودشـان ندهـد! بسـا ناله زنانـی 

1. از بیت های قصیدۀ عَمرّیه، سرودۀ حافظ ابراهیم، شاعر نیل. ]بنگرید به: دیوان حافظ ابراهیم: 81/1[�

2. الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد )ص853 ]332/2[(؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )17/2؛ 132/1 
]43/6؛ 50/2[(. برخـی نیـز ایـن دو بیـت همـراه چنـد بیـت دیگـر را بـه صّدیقـۀ فاطمه؟اهع؟ نسـبت داده اند.
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کـه ابوبکـر و عمـر بـن خّطـاب آن  گفـت در بـارۀ آن خالفـت، پـس از آن  مـن چـه توانـم 

کـه  دانسـتند  جاهلّیـت _  دوران  اندیشه ناشـدۀ  کارهـای  _ همچـون  اندیشه ناشـده  کاری  را 

نـی: ص196؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف 
ّ

صـول الدیـن باِقال
ُ
خداونـد شـّرش را بازداشـت؟ )الّتمهیـد فـی أ

)370/5 الغدیـر:  ]47/6[؛   19/2 ابن ابی الحدیـد: 

کنـــد؟  کـــه هماننـــد چنـــان بیعتـــی را تکـــرار  کســـی فرمـــان داد  کـــه عمـــر بـــه قتـــل  پـــس از آن 

نـــی: ص196؛ شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن ابی الحدیـــد: 123/1 و 124 
ّ

صـــول الدیـــن باِقال
ُ
)الّتمهیـــد فـــی أ

]26/2[؛ الّصواعـــق المحرقـــه تألیـــف ابن َحَجـــر: ص21 ]ص36[(

کــس بــدون مشــورت مســلمانان بــا امیــری  گفــت: »هــر  کــه عمــر در روز ســقیفه  پــس از آن 

کــه کشــته شــوند!« )صحیح  بیعــت کنــد، بــرای او  و آن امیــر بیعتــی نباشــد؛ زیــرا بیــم آن مــی رود 

 338/4 ابن هشــام:  تألیــف  النبوّیــه  الّســیرة  ]91/1[؛   56/1 احمــد:  مســند  ]2507/6[؛   44/10 بخــاری: 

]309/4[؛النهایــة فــی غریــب الحدیــث و األثــر تألیــف ابن اثیــر: 175/3 ]356/3[؛ تیســیر الوصــول إلــی 

و  البدایــة  128/1 ]40/2[؛  ابن ابی الحدیــد:  تألیــف  البالغــه  نهــج  صــول: 45/2 ]54/2[؛ شــرح 
ُ
األ جامــع 

النهایة تألیف ابن َکثیر: 246/5 ]267/5[(

کـه عمـر بـه ابن عّبـاس گفـت: »در میان شـما ]خاندان پیامبر[، بـرای این کار،  پـس از آن 

علـی از مـن و ابوبکـر سـزاوارتر بـود.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 132/1؛ 20/2 ]57/2؛ 

50/6[؛ الغدیر: 389/1(

کین ورزی خالفت را نسـتاندیم؛  گفت: »به خدا سـوگند! ما به سـبب  که عمر  پس از آن 

ِگـرد او را  کـه عـرب و قریـش  کوچـک می شـمردیم و پنداشـتیم  کار  بلکـه علـی را بـرای ایـن 

»رسـول  گفـت:  او  پاسـخ  در  ابن عّبـاس  و  اسـت.«  یختـه  ر را  اقوامشـان  خـون  زیـرا  نگیرنـد، 

کوچـک  گسـیل می فرمـود و او سرکردگانشـان را درهـم می شکسـت. او علـی را  ی را  خـدا ؟ص؟ و

ید؟« بنگریـد بـه: همین کتـاب: 389/1؛ کنز  نمی شـمرد؛ آیـا تـو و دوسـتت او را کوچـک می شـمار

العّمـال: 391/6 ]109/13[�
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کـه عمـر بـه ابن عّبـاس گفـت: »ای ابن عّباس! مـن بزرگتان را جـز فردی مظلوم  پـس از آن 

نمی بینـم.« و ابن عّبـاس بـه او گفـت: »بـه خـدا سـوگند! خداونـد او را کوچـک نشـمرد، آن گاه 

کـه فرمانـش داد تـا سـورۀ بـراءت را از ابوبکـر بگیـرد.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 

)]45/6[ 18/2

کـه پـدِر دو سـبط پبامبـر، امیرالمؤمنیـن، گفـت: »مـن بنـدۀ خدا و برادر رسـول  پـس از آن 

کار سـزاوارتر از شـمایم؛ بـا شـما بیعـت نمی کنـم و شایسـته تر آن اسـت  خداونـدم. مـن بـه ایـن 

کنـی!« و علـی  یـم تـا بیعـت  گفـت: »تـو را وانمی گذار کنیـد.« پـس عمـر  کـه شـما بـا مـن بیعـت 

کـه نیمـش از آِن تـو اسـت.« )اإلمامـة و الّسیاسـه: 12/1 ]18/1[؛  گفـت: »ای عمـر! بـدوش شـیری را 

شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 5/2 ]11/6[(

گـروه مهاجـر! مبـادا حکومـت  گفـت: »خـدا را؛ خـدا را؛ ای  کـه آن حضـرت؟ع؟  پـس از آن 

محّمـد در میـان عـرب را از سـرای وی و ژرفـای خانـه اش، بـه سـرای خـود بیـرون َبریـد و خاندان 

گـروه مهاجـر؛ بـه خـدا سـوگند! هـر  او را از جایـگاه و حـّق وی در میـان مـردم دور سـازید! ای 

کار  آینـه مـا شایسـته ترین مـردم بـرای خالفـت هسـتیم؛ زیـرا خانـدان پیامبـر ماییـم و بـرای ایـن 

از شـما سـزاوارتریم، مـادام کـه آن کـس کـه قـرآن را بـه حـق و بـا فهـم معانـی آن می خوانـد تنهـا در 

میـان ماسـت؛ دانـای بـه دیـن خـدا تنهـا در میـان ماسـت؛ بـرای پرداختـن بـه کار مـردم نیرومند 

اسـت؛ زشـتی ها را از آنـان دور می کنـد؛ و امـوال را میانشـان یکسـان تقسـیم می نمایـد. بـه خـدا 

کـه از راه  کسـی تنهـا در میـان مـا اسـت. پـس، از هـوای نفـس پیـروی نکنیـد؛  سـوگند! چنیـن 

خـدا گمـراه شـوید و از حـق دورتـر گردیـد!« )اإلمامـة و الّسیاسـه: 12/1 ]19/1[؛ شـرح نهـج البالغه تألیف 

)]12/6[  5/2 ابن ابی الحدیـد: 

پـس از آن کـه آن حضـرت؟ع؟ گفـت: »چـون مصطفـی ارتحـال فرمـود، مسـلمانان پـس از 

ی در کار خالفـت بـه سـتیزه افتادنـد. بـه خـدا سـوگند! بـه ذهنـم نمی آمـد و بـه خاطرم خطور  و

گرداننـد و آن را از مـن دور  کار را از اهـل بیتـش وا کـه مـردم عـرب پـس از محّمـد، ایـن  نمی کـرد  81/7
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ی نهادنـد و برای  کـه مـردم از هر سـو به ابوبکـر رو سـازند! چیـزی مایـۀ شـگفتی مـن نشـد جـز آن 

کـه بیـش از  ی، بـه سـویش شـتافتند؛ پـس مـن دسـت خویـش را بازداشـتم و دیـدم  بیعـت بـا و

مـردم  میـان  در  پیامبـر  جایـگاه  شایسـتۀ  شـد،  خالفـت  عهـده دار  محّمـد  از  پـس  کـه  کسـی 

هستم.« )اإلمامة و الّسیاسه: 120/1 ]133/1[(

پایــی ســوار  کــه علــی _ کــّرم اهلل وجهــه _ فاطمــه، دختــر رســول خــدا؟ص؟ ، را بــر چهار پــس از آن 

نمــود و شــبانه بــه مجالــس انصــار ُبــرد و او از آنــان یــاری خواســت. ایشــان می گفتنــد: »ای 

گــر همســرت و پســرعمویت  دختــر رســول خــدا! بیعــت مــا بــا ایــن مــرد بــه پایــان رســیده اســت. ا

ی بــه ســوی دیگــری نمی گرداندیــم.« علــی _ کــّرم اهلل  پیــش از ابوبکــر بــه ســراغ مــا می آمــد، از و

گفــت: »آیــا بایــد رســول خــدا؟ص؟ را در خانــه اش رهــا نمــوده، دفــن نمی کــردم و بیــرون  وجهــه _ 

گفــت: »ابوالحســن  ی بــه نــزاع برخیــزم؟« فاطمــه  می آمــدم تــا بــا مــردم در بــارۀ حکومــت و

کردنــد، خداونــد از آنــان حســاب  کاری نکــرد جــز آن چــه شایســته بــود؛ و بــرای آن چــه ایشــان 

کشــید و پاســخ خواهــد ُجســت.« )اإلمامــة و الّسیاســه: 12/1 ]19/1[؛ شــرح نهــج البالغــه  خواهــد 

تألیــف ابن ابی الحدیــد: 131/1؛ 5/2 ]47/2؛ 13/6[(

گفــت: »هــال بــه خــدا ســوگند! پســر ابوقحافــه خالفــت را  کــه آن حضــرت؟ع؟  پــس از آن 

کــه می دانســت مــن بــرای آن ماننــد محــور میانــۀ  ماننــد پیراهنــی بــه تــن برکــرد، حــال آن 

آســیاب هســتم و ]دانــش و معرفــت هماننــد[ ســیل از مــن ســرازیر می شــود و هیــچ پرنــده ای 

یختــم و از آن برگذشــتم و بــه دیگــر  بــه بلنــدای مــن نمی رســد. پــس میــان خــود و آن، پــرده آو

یکــِی ســخت شــکیبایی  کــه بــا دســتی بریــده بتــازم یــا بــر آن تار ســوی گشــتم. در اندیشــه شــدم 

کشــد تــا  گــردد و خردســال پیــر شــود و مؤمــن پیوســته رنــج  کــه در آن، پیــر فرســوده  ورزم؛ همــان 

ی،  کــه شــکیبایی بــر آن، خردمندانه تــر اســت. از ایــن رو بــه دیــدار پــروردگارش رود. پــس دیــدم 

کــه دیــدم  گلــو؛ چــرا  ک در چشــم داشــتم و اســتخوان در  کــه خاشــا کــردم، حــال آن  بردبــاری 

میراث من به غارت رفته است.
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تـا ایـن کـه آن ]خلیفـۀ[ نخسـتین، بـه راه خـود رفـت و درگذشـت و خالفـت را پـس از خود 

به پسـر خّطاب سـپرد.«

سپس به سخن اعشی تمّثل جست:
چه بسیار تفاوت است میان روزگار سخت من بر پشت شتران با روزگار من با حّیان برادر جابر!

]و ادامه داد:[

ی را فسـخ  کـه بیعـت خـود بـا و »شـگفتا! در هنـگام زندگانـی اش از مـردم می خواسـت 

کننـد؛ اّمـا خالفـت را پـس از خـود بـرای دیگـری وصّیـت نمـود. چه سـان دو پسـتان خالفت را 

که زخمش عمیق  کردند. او خالفت را در جایی دشـوار و ناهموار قرار داد  میان خود تقسـیم 

گزنـده بـود و اشـتباه و لغـزش و پوزش خواهـی اش بسـیار بـود. شـخص مرتبـط بـا آن  و زبـر و 

گـر مهـارش را سـخت بکشـد، بینـی اش  کـه ا جایـگاه، همچـون سـواری بـود بـر شـتری سـرکش 

گام برداشـتن های  کند، در پرتگاه افتد. پس به خدا سـوگند! مردم به  گر رهایش  پاره شـود و ا

کورکورانـه و سرکشـی و رنـگ بـه رنـگ شـدن و بـه ایـن سـو و آن سـو رفتـن ]= تغییـر تصمیمـات[ 

گرفتار شـدند.

یـدم تـا او نیـز بـه راهـش رفـت و درگذشـت   مـن بـر درازای زمـان و سـختِی بـال شـکیب ورز

کـه مّدعـی بـود مـن نیـز یکـی از آن هـا هسـتم. خدایـا! وای از  گروهـی قـرار داد  و خالفـت را در 

کـه من امـروز با  ایـن شـورا! چـه هنـگام مـردم مـرا بـا خلیفـۀ نخسـتین برابـر پنداشـتند تـا جایـی 

گـردم؟ اّمـا چـون آنـان فـرود آمدنـد، مـن نیـز فـرود آمـدم؛  ایـن کسـان ]پنـج عضـو شـورا[ همگـن 

بـه خاطـر  ابی وّقـاص[  بـن  ایشـان ]= سـعد  از  یکـی  پریـدم. سـپس  نیـز  مـن  پریدنـد،  و چـون 

گردانـد و دیگـری ]= عبدالّرحمـان بـن عـوف[ نیـز بـه سـبب دامـادی و  ی  کینـه اش از مـن رو

کارهـای زشـت دیگـر. خویشـاوندی اش بـا عثمـان، از مـن رخ برتافـت؛ بـا 

کـه هـر دو پهلـوی خـود را ]از پرخـوری[ برآمـده  کـه سـومین برخاسـت، در حالـی  تـا آن 

ی بـه  سـاخته بـود و میـان آخـور و ِپِهـن گاه در رفـت و آمـد بـود. قبیلـه اش ]= بنی امّیـه[ نیـز بـا و
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گیـاه بهـاری را بخـورد؛ تـا  کـه بـا اشـتهای تمـام  خـوردن مـال خـدا پرداختنـد، همچـون شـتری 

و  پرخـوری  و  انجامیـد  قتلـش  بـه  کـردارش  و  گسسـت  تابیـده اش  یسـمان  ر سـرانجام 

شکم بارگی اش او را به سر درافکند ... .«

سخن ما در پیرامون این خطبه

کارشناسـان  ایـن خطبـه را شقشـقّیه1 نامیده انـد و در بـارۀ آن بسـیار سـخن رفتـه اسـت. 

م موالمـان 
ّ
حدیـث از هـر دو مذهـب، ایـن خطبـه را ثابـت دانسـته و آن را از خطبه هـای مسـل

نادانـان  بـه سـخن  کـه هیـچ خدشـه ای در سـند آن نیسـت. پـس  امیرالمؤمنیـن دانسـته اند 

گروهی در سـده های  گفتار خود شـریف رضی دانسـته اند؛ زیرا  که آن را از  گوش فراداده نشـود 

کـه بـا سـند  کرده انـد؛ همـان سـان  نخسـتین و پیـش از بسـته شـدن نطفـۀ رضـی، آن را روایـت 

گروهـی از آنـان را  کنـون  ی، رسـیده اسـت. ا ی و نیـز پسـینیانش از غیـر طریـق و همـروزگاران و

یـاد می کنیـم:

کـه در طریـق جلـودی در  1. حافـظ یحیـی بـن عبدالحمیـد حّمانـی )د.228(؛ چنـان 

علل الّشرائع ]184/1[ و معانی األخبار ]ص360[ آمده است.

کـه در أمالی شـیخ الّطائفه )ص237 ]ص372- 2. ابوجعفـر دعبـل ُخزاعـی )د.246(. چنـان 

ی آن را بـا سـند خویـش از ابن عّبـاس روایـت نمـوده و بـرادرش ابوالحسـن علـی  374[( آمـده، و

کرده اسـت. ی روایـت  نیـز آن را از و

کـه در علـل الّشـرائع ]181/1[  3. ابوجعفـر احمـد بـن محّمـد برقـی )د.280/274(؛ چنـان 

آمـده اسـت.

کـه در الفرقـة الّناجیـه تألیـف شـیخ  4. ابوعلـی جّبائـی، بـزرِگ معتزلیـان )د.303(؛ چنـان 

مـه مجلسـی )161/8 ]155/8[( آمـده اسـت.
ّ

ابراهیـم قطیفـی؛ و بحـار األنـوار عال

که مانند شـش گوسـفند اسـت که شـتر هنگام هیجان، آن را از دهان بیرون آوَرد  1. شقشـقّیه، منسـوب اسـت به شقشـقه 
و زیـر گلویـش صـدا کنـد. در بـار نخسـت، بیننده آن را زبان پنـدارد. )م.(
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بـا  ]خطبـه[  آن  آمـده،   ]253-252/1[ ابن میثـم  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  در  کـه  چنـان   .5

کـه نوشـتۀ وزیـْر ابوالحسـن علـی بن فـرات )د.312( بر آن اسـت. دسـتخّطی کهـن دیـده شـده 

6. ابوالقاسـم بلخـی، از بـزرگاِن معتزلیـان )د.317(؛ چنـان که در شـرح نهـج البالغه تألیف 

ابن ابی الحدیـد )69/1 ]205/1[( آمـده اسـت.

کـه در معانـی األخبـار ]ص360[  7. ابواحمـد عبدالعزیـز جلـودی بصـری )د.332(؛ چنـان 

آمده اسـت.

کـه در شـرح نهـج البالغـه  گرد ابوالقاسـم بلخـِی یـاد شـده. چنـان  8 . ابوجعفـر بـن قبـه، شـا

ی آن را  تألیـف ابن ابی الحدیـد )69/1 ]206/1[( و شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن میثـم ]252/1[ آمـده، و

کرده است. کتابش اإلنصاف روایت  در 

راونـدی  کـه در طریـق قطـب  َطَبرانـی )د.360(؛ چنـان  بـن احمـد  9. حافـظ سـلیمان 

آمـده اسـت. البالغـه ]132/1[(  نهـج  فـی شـرح  البراعـه  )منهـاج 

10. ابوجعفـر بـن بابویـه قمـی )د.381( در دو کتابـش: علـل الّشـرائع ]181/1[ و معانـی األخبـار 

]ص360[�

11. ابواحمـد حسـن بـن عبـداهلل عسـکری )د.382(. شـیخ مـا صـدوق )معانـی األخبـار 

کـرده اسـت. ]ص362[ و علـل الّشـرائع ]182/1[( شـرح ایـن خطبـه را از او نقـل 

درخور توّجه

یـان شقشـقّیه دانسـته و  ی را از راو مـه سـّید شهرسـتانی )مـا هـو نهـج البالغـه: ص22( و
ّ

عال

ی در سدۀ  گفته است: »و کرده و  وفاتش را به سال 395 شمرده و در همان )ص23( از او یاد 

ی پوشـیده مانـده  گفتـار درسـت: بـر و یسـت.« نـه ایـن سـخن تمـام اسـت و نـه آن  سـوم می ز

کـه  کتـاب الّزواجـر اسـت  ـِف 
ّ
کـه حسـن بـن عبـداهلل عسـکری، روایتگـر شقشـقّیه، ابواحمـد مؤل

ی  کـه و کـرده  گمـان  مـه شهرسـتانی 
ّ

بـه سـال 293 زاده شـد و در سـال 382 درگذشـت. عال

گرد ابواحمد عسـکری اسـت.  کتاب األوائل و شـا ِف 
ّ
ابوهالل حسـن بن عبداهلل عسـکری، مؤل
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ی  ی از تألیـف األوائـل، و نـه هنـگام وفـات و کـه شهرسـتانی آورده نیـز زمـان فراغـت و یخـی  تار

دبـاء )233/8-268( و بغیـة الوعـاة 
ُ
اسـت. شـرح حـال ایـن هـر دو حسـن عسـکری در معجـم األ

گـردد. )ص221 ]506/1[( یافـت 

کـه اسـتاِد شـریف رضـی اسـت، ایـن خطبـه را در  ی  12. ابوعبـداهلل مفیـد )د.413 1(. و

کرده است. اإلرشاد )ص135 ]ص152[( روایت 

ی تأویـل برخـی از جمله هـای ایـن خطبـه  13. قاضـی عبدالجّبـار معتزلـی )د.415(. و

بـر  پیشی جسـتگان  خالفـت  شـمردن  عیـب  بـر  آن  داللـت  و  آورده  ]ص295[  المغنـی  در  را 

کنـد. کـه بـه خدشـه در سـندش هیـچ اشـاره ای  امیرالمؤمنیـن را رد نمـوده، بـی آن 

کـه در طریـق راونـدی )منهـاج البراعـه فـی  یـه )د.416(؛ چنـان  14. حافـظ ابوبکـر بـن مردو

شـرح نهـج البالغـه ]132/1[( آمـده اسـت.

15. وزیْر ابوسعید آبی )د.422( )نثر الّدرر و نزهة األدب ]ص99[(�

ی  بـه سـال 436 درگذشـت. و کـه  بزرگ تـر شـریف رضـی  بـرادِر  16. شـریف مرتضـی، 

پـاره ای از ایـن خطبـه را در الّشـافی فـی اإلمامـه )ص203 ]224/3[( آورده و آن را مشـهور خوانـده؛ 

کـرده و معـروف شـمرده اسـت. نیـز آغـاز آن را در همـان )ص204 ]228/3[( یـاد 

که آن را در األمالی )ص327 ]ص372-374[( از سـّید  17. شـیخ الّطائفه طوسـی )د.460( 

مه نوری 
ّ

ابوالفتـح هـالل بـن محّمـد بـن جعفـر حّفـار _ که شـرح حالـش در مسـتدرک الوسـائل عال

)509/3( آمده _ از طریق دو ُخزاعی ]دعبل شـاعر و برادرش[؛ و نیز در تلخیص الّشـافی ]53/3[ 

کرده اسـت. روایت 

گفتـه اسـت:  األمثـال: ص383 ]170/2[(  ی )مجمـع  ابوالفضـل میدانـی )د.518(. و  .18

کـه  کـه بـه شقشـقّیه شـناخته می شـود؛ زیـرا هنگامـی  »امیرالمؤمنیـن علـی را خطبـه ای اسـت 

کـه پایـان  گفتـارت را از همـان جـا  گفـت: ›کاش  ی  گسسـته شـد، ابن عّبـاس بـه و سـخنش 

1. در متن 412 آمده؛ اّما 413 صحیح است. )ن.(

)112(
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کـه  بـود  ایـن شقشـقه ای  گفـت: ›هیهـات؛ ای ابن عّبـاس!  دادی، پـی می گرفتـی!‹ و علـی 

گرفت.‹« ]بیرون زد و  [ بانگ برآورد و آن گاه، به جای خود بازگشت و آرام 

19. ابومحّمـد عبـداهلل بـن احمـد بغـدادی، مشـهور بـه ابن خّشـاب )د.567(. ابوالخیـر 

گفتـار او در ایـن  ی خوانـد و آموخـت و بـه زودی  مصـّدق واسـطی نحـوی ایـن خطبـه را نـزد و

زمینـه خواهـد آمـد.

ی آن را در منهـاج البراعـة فـی شـرح نهـج  20. ابوالحسـن1 قطب الّدیـن راونـدی )د.573(.و

گفتـه اسـت: »گویـم  یـه و حافـظ َطَبرانـی آورده و  البالغـه ]118/1 و 135[ از طریـق حافـظ ابن مردو

ـد رضـی اسـت: 
ّ
یـخ هـر دو چنـدی پیـش از تول کـه تار کـه ایـن خطبـه را در دو جـای یافتـه ام 

گرد ابوالقاسـم بلخـی2، از بزرگان  یکـی در ضمـن کتـاب اإلنصـاف تألیـف ابوجعفـر بـن قبه، شـا

کـه وفاتـش پیـش از میـالد رضی بوده اسـت؛ دومین را در نسـخه ای یافتم که  معتزلیـان، آمـده 

دسـتخّط وزیـْر ابوالحسـن علـی بـن محّمـد بـن فـرات، وزیـِر المقتدر بـاهلل، بر آن هسـت؛ و این 

شـصت و انـدی سـال پیـش از میـالد رضـی بـوده اسـت. گمـان نیرومنـد مـن آن اسـت که این 

ـد ابن فـرات نگاشـته شـده اسـت.«
ّ
نسـخه مّدتـی پیـش از زمـان تول

که از اسـتادان ابن شهرآشـوب )د.588( بوده، آن را در اإلحتجاج  21. ابومنصور طبرسـی 

یـان حدیـث، ایـن خطبـه را از طریق هـای  گفتـه اسـت: »گروهـی از راو )ص95 ]451/1[( آورده و 

گـون، از ابن عّبـاس روایـت نموده اند.« گونا

کـه آن را نـزد ابومحّمـد بـن  22. ابوالخیـر مصـّدق بـن شـبیب صلحـی نحـوی )د.605( 

گفتـه اسـت: »ایـن خطبـه را نـزد اسـتادم ابومحّمـد بن خّشـاب )د.568(،  خّشـاب آموختـه و 

یـغ نخـوردم، هماننـد  می آموختـم و چـون بـه ایـن سـخن ابن عّبـاس: ›پـس بـه خـدا سـوگند! در

کتـاب )600/5؛ 257/4( آورده و در چندیـن  ـف در همیـن 
ّ
کـه خـود جنـاب مؤل 1. درسـِت آن، ابوالحسـین اسـت؛ چنـان 

مأخـذ آمده اسـت.)غ.(

2. در متن »کعبی« آمده؛ اّما چنین درست است. )م.(
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ابن عّبـاس  بـه  داشـتم،  حضـور  مـن  گـر  گفت:“ا مـن  بـه  ی  و رسـیدم،  کالم.‹  ایـن  بـر  تأّسـفم 

ی  کـه در ایـن خطبـه نیـاورده باشـد؟ و می گفتـم: ›آیـا در دل پسـرعمویت چیـزی باقـی مانـده 

هیـچ یـک از پیشـینیان و پسـینیان را وانگذاشـت.‹ ابن خّشـاب بذله گـو و شـوخ طبع بـود. بـه 

گفتـم: ›سـرورم! پـس شـاید ایـن خطبـه بـه دروغ بـه امـام نسـبت داده شـده اسـت.‹ گفـت:  او 

کـه می دانـم تـو  گونـه  کـه ایـن، سـخن او اسـت؛ همـان  ›نـه؛ بـه خـدا سـوگند! هرآینـه می دانـم 

ی گفتـم: ›مردم آن را به شـریف رضی نسـبت می دهنـد.‹ گفت: ›نه؛  مصـّدق هسـتی!‹ بـه و

گفتـار و اسـلوبی رسـد؟ مـا سـخنان نظـم و نثـر او را  کجـا رضـی را چنیـن  بـه خـدا سـوگند! از 

گفـت: ›بـه  گفتـار نزدیـک نیسـت و در سـبک آن قـرار نمی گیـرد.‹ سـپس  کـه بـه ایـن  دیده ایـم 

کـه 200 سـال پیـش از آفرینـش رضـی  خـدا سـوگند! مـن ایـن خطبـه را در کتاب هایـی یافتـه ام 

کـه آن  کـه می شناسـم، نگاشـته یافتـه ام؛ و می دانـم  گشـته اند. نیـز آن را بـا خط هایـی  تألیـف 

کـدام یـک از دانشـوران و ادیبـان اسـت که پیش از آفرینش نقیـب ابواحمد، پدِر  خط هـا از آِن 

یسته اند.”‹« رضی، می ز

بنگریـــد بـــه: شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن میثـــم ]252/1[؛ شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف 

ابن ابی الحدید: 69/1 ]205/1[�

ی در توضیح واژۀ شقشـقه در  23. مجد الّدیـن ابوالّسـعادات ابن اثیـر َجـَزری )د.606(. و

النهایـة فـی غریـب الحدیـث واألثـر )249/2 ]490/2[( بـه ایـن خطبـه اشـاره نمـوده و گفتـه اسـت: »از 

کـه ]بیـرون زد و [ بانـگ  ی: ›ایـن شقشـقه ای بـود  همیـن مـاّده اسـت سـخن علـی در خطبـۀ و

بـرآوْرد و سـپس بـه جـای خـود بازگشـت و آرام گرفت.‹«

ّمـه: ص73 ]ص124[( از طریـق 
ُ
24. ابومظّفـر سـبط ابن جـوزی )د.654( )تذکـرة خـواص األ

ی گفتـه اسـت: »ایـن خطبه  اسـتادش، ابوالقاسـم نفیـس انبـاری، بـا سـندش از ابن عّبـاس. و

را  پـاره ای  و  آورده  البالغـه  گردآورنـدۀ نهـج  را  از آن  پـاره  ای  و  بـه شقشـقّیه شـناخته می شـود 

کـرده اسـت. انداختـه؛ و مـن همـۀ آن را آورده ام.« سـپس آن را بـا اختـالف لفظـش یـاد 
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کـه در شـرح نهـج البالغـه )69/1 ]205/1- 25. عزّ الّدیـن ابن ابی الحدیـد معتزلـی )د.655( 

206[( گفته اسـت: »من، خود، بخش هایی بسـیار از این خطبه را در آثار شـیخمان ابوالقاسـم 

ـد 
ّ
تول از  کـه در دوران المقتـدر، دیرزمانـی پیـش  بلخـی، پیشـوای معتزلیـان بغـداد، دیـده ام 

مـان 
ّ
کتـاب ابوجعفـر بـن قبـه، از متکل یسـته اسـت. همچنیـن بسـیاری از آن را در  رضـی می ز

بـا نـام اإلنصـاف می شناسـند، دیـده ام. ایـن فـرد از  کتابـی مشـهور اسـت و آن را  کـه  امامّیـه، 

کـه  ی، پیـش از آن  گردان شـیخ ابوالقاسـم بلخـی _ رحمـه اهلل تعالـی _ بـود و در همـان روزگار و شـا

گردد، درگذشت.« رضی؟حر؟ زاده 

کـه دسـتخّط  کهـن  کـه آن را از نسـخه ای  کمال الّدیـن بـن میثـم بحرانـی )د.679(   .26

گـزارش نمـوده  کتـاب اإلنصـاف ابن قبـه   وزیـْر علـی بـن فـرات )د.312( بـر آن هسـت، و نیـز از 

کرده است. ی یاد  گفتار یاد شده از ابن خّشاب و آموختن ابوالخیر، این خطبه را، نزد و و 

ی در مـاّدۀ شقشـقه  27. ابوالفضـل جمال الّدیـن بـن منظـور افریقـی مصـری )د.711(. و

از کتـاب لسـان العـرب )53/12 ]168/7[( آورده اسـت: »در حدیـث علـی _ رضـوان اهلل علیـه _ آمـده 

کـه ]بیـرون زد[ و بانـگ بـرآوْرد و سـپس بـه جـای خـود بازگشـت   اسـت: ›ایـن شقشـقه ای بـود 

گرفت.‹« و آرام 

ی )القامـوس المحیـط: 251/3 ]ص1160[(  28. مجد الّدیـن فیروزآبـادی )د.817/816(. و

کـه  گرفـت  ی چنیـن نـام  گفتـه اسـت: »خطبـۀ علـوی شقشـقّیه از آن رو کـرده و  بـدان اشـاره 

کـه پایـان دادی، پـی می گرفتـی!‹  گفـت: ›کاش سـخنت را از همـان جـا  ابن عّبـاس بـه علـی 

کـه ]بیـرون زد[ و بانـگ بـرآوْرد  گفـت: ›هیهـات؛ ای ابن عّبـاس! ایـن شقشـقه ای بـود  ی   و و

گرفت.‹« و سپس به جای خود بازگشت و آرام 

کـه شـاعر نیـل در روزگار مـا1 عربـده می کشـد و آتـش  حـال مـن چـه توانـم گفـت پـس از آن 

خفتـه را شـعله ور می سـازد و آن جنایت هـای فرامـوش شـده را _ نـه؛ بـه خـدا سـوگند! هرگـز تـا 

1. محّمد حافظ ابراهیم )د.1933میالدی/1351هجری(.
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ابـد فرامـوش نخواهنـد شـد _ بازسـازی می کنـد و آن هـا را مایـۀ سـتایش ]خلفـا و[ پیشـینیان 

گذشـت سـده ها از آن جنایت هـای آزارنـده، بانـگ برمـی دارد و بـا ایـن  می شـمارد و پـس از 

سخن خویش در قصیدۀ عمرّیه زیر عنوان »عمر و علی« به شادمانی و فخرورزی می پردازد:

گوینده ای! گفت. چه نیکو شــنونده ای و چه بزرگ  گفتاری را عمر ]ِخطاب[ به علی  و 

کــه در آن اســت، بــه آتــش  گــر بیعــت نکنــی، خانــه ات را همــراه دختــر مصطفــی  گفــت: »ا

نمی گــذارم!« باقــی  ســرت  بــر  را  آن  و  می کشــم 

حامــی  و  شهســوار  برابــر  در  ســخنی  چنیــن  نمی توانســت  دیگــر  کــس  هیــچ  ابوحفــص  جــز 

آورد. زبــان  بــر  عدنانیــان 

چـه گویـم پـس از آن کـه اّمـت مصر در جشـنواره ای فراهم آمده در اوایل سـال 1918 برای 

گرد هم آمدند و نشرّیاتشـان  که شـامل بیت های یاد شـده اسـت،  قراءت این قصیدۀ عمرّیه 

کـه  کسـانی از ایـن قبیـل در مصـر بـه انتشـار دیوانـی  کننـد و  آن را در همـه سـوی جهـان می پرا

شـعرش چنیـن اسـت، هّمـت می گمارنـد: احمـد امیـن، احمـد زیـن، ابراهیـم أبیـاری1، علـی 

جـارم، علـی امیـن2، خلیـل مطران3، مصطفی ِدْمیاِطی بک4، و جز آنان5. آنان به نشـر دیوانی 

کـه چنین مایۀ فهمـی دارد، قدردانی می کنند  کـه شـعرش این اسـت و از شـاعری  می پردازنـد 

و در ایـن وضـع بحرانـی و روزگار سـخت، عواطـف را جریحـه دار نمـوده، بـا ایـن تعّصب هـای 

طایفه گرانـه، زاللـِی صلـح و سـازش در جامعـۀ اسـالمی را می آالینـد و بـا آن، اّتحاد مسـلمانان 

کـه کاری نیکـو انجـام می دهنـد! را از هـم می پاشـند و می پندارنـد 

کـه بـه سـال 1937میـالدی در دار الکتـب، در دو  1. ایـن سـه تـن بـه تحقیـق و تصحیـح و شـرح ایـن دیـوان پرداخته انـد 
گـردد. ـد انتشـار یافتـه و بیت هـای یـاد شـده در آن )82/1( یافـت 

ّ
مجل

گرفتند. 2. این دو همراه فردی سوم، تصحیح آن دیوان در چاپی دیگر را به عهده 

کـه در سـال 1935میالدی/1353هجـری در مکتبـة الهـالل انتشـار  3. وی بـر دیـوان حافـظ ]ابراهیـم[ مقّدمـه ای نوشـته 
کـه مصـراع دوم از بیـت دوم ]بـه جـای »لـم تبایـع«  گـردد؛ بـا ایـن تفـاوت  یافتـه و آن بیت هـا در همـان )ص184( یافـت 
کـه در آن اسـت، ... .« گـر مبالغـه نکنـی ]= لـم تبالـغ[، خانـه ات را همـراه دختـر مصطفـی  چنیـن تغییـر یافتـه اسـت: »ا

کـه 90 صفحـه دارد و در مطبعـة الّسـعاده در مصـر بـه چـاپ رسـیده و آن بیت هـا در  4. وی قصیـدۀ عمرّیـه را شـرح نمـوده 
آن )ص38( شـرح گشـته اسـت.

5. در شماری از چاپ های دیگر این اثر.
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را پیاپی به چاپ جدید  به ویژه قصیدۀ عمرّیه،  ایشان دیوان این شاعر،  می بینید که 

می سپارند و ِدْمیاِطی، شارح آن، بیت دوم را چنین یادداشت می زند: »مقصود آن است که 

سکونت دختر مصطفی در این خانه، علی را از ]تهدید به قتل از جانب[ عمر مصون نداشت.«

گویـد: »در روایـت ابن  َجِریـر طبـری، از  َجِریـر، از مغیـره، از  همـو )همـان شـرح: ص39( 

کـه طلحـه و زبیـر و مردانـی از  کـه عمـر بـن خّطـاب بـه منـزل علـی آمـد  کلیـب آمـده  یـاد بـن  ز

مهاجـران در آن بودنـد؛ و گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! یـا ایـن خانـه را بـر شـما بـه آتـش می کشـم یـا 

ی بیرون شـد و شمشـیر از  بـرای بیعـت بیـرون می آییـد!‹ پـس زبیـر بـا شمشـیر آختـه بـه سـوی و

ی  یاد ]بـن کلیب: راو گر این ز ی جسـتند و شمشـیرش را گرفتنـد. ا دسـتش افتـاد؛ سـپس بـر و

کوفـی َحْنَظلی باشـد، فردی ثقه اسـت؛ و ظاهرًا حافـظ ]ابراهیم[؟حر؟  حدیـث[ همـان ابومعشـر 

بر همین روایت تکیه نموده است.«

ی دانشـی بسـیار  گویا و که آن شـاعر و این قصیده اش را بسـیار سـتوده اند؛  نیز می بینید 

کـه اّمـت  یـا اندیشـه ای نـو و شایسـته بـرای اّمـت آورده و یـا بـرای عمـر فضیلتـی واال برشـمرده 

گردنـد. پـس پیامبـر بزرگـوار را مـژده، بلکـه دوچنـدان مـژده بـاد  کـش بـدان شـادمان  و پیامبـر پا

گوینـدۀ این سـخن نداشـته و سـکونتش در  کرامتـی نـزد  کـه پـارۀ تنـش صّدیقـه هیـچ احتـرام و 

کنانش  کـه خداونـد اهـل آن را تطهیـر فرمـوده، آنـان را از عمـر و سـوزاندنش بـر سـر سـا خانـه ای 

کـه وضعش چنین اسـت؛ و آفریـن، آفرین  بازنداشـته اسـت! پـس مرحبـا، مرحبـا بـه انتخابـی 

کـه بـا ایـن تهدیـد سـامان یافـت و بـا آن عیـب و ننگ هـا انجـام شـد! بـر بیعتـی 

کنون برای مـا اهّمّیت  آری؛ هیـچ یـک از این هـا اینـک مـورد اهتمـام مـا نیسـت. آن چـه ا

یـخ زندگـی خلیفـۀ نخسـت را پژوهیدیـم و شـخصّیت و روحّیـات او  کـه تار دارد _ پـس از آن 

ی را  کـه فقـط آن انتخـاب، و را در پیـش و پـس از اسـالم، همچـون دیگـر مـردم عـادی یافتیـم 

بـر عـرش خالفـت فـراز بـرد _ پژوهـش در دو موضـوع اسـت: فضیلت هـای روایـت شـده در بـارۀ 

ی؛ درون مایه هـای شـخصّیتی او. و
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1. فضیلت های روایت شده در بارۀ وی

ی از پیامبر بزرگوار؟ص؟ رسـیده و آیا آن سـتایش فراوان  آیا حدیثی صحیح در فضیلت و

ی روایت شـده، صحیح اسـت؟ ما در این جا در جایگاه کسـی هسـتیم  که در بارۀ و پرشـمار 

کـه حقیقـت را می جویـد؛ و بـرای داوری، جـز آن چه از پیشـوایان فّن حدیث که میان درسـت 

و نادرسـتش فـرق می گذارنـد، نقـل می کنیـم، لـب از لـب نمی گشـاییم. سـپس ایـن نقـل را بـا 

یم. کـه آن را تأییـد کند، همراه می سـاز سنجشـی 

گویـد: »بخـش  کـه بـه چـاپ رسـیده،  فیروزآبـادی در بخـش پایانـی سـفر الّسـعاده ]207/2[ 

کـه هیـچ یک  کـه در آن هـا حدیث هایـی رسـیده  پایانـی کتـاب در اشـاره بـه باب هایـی اسـت 

ی  کارشـناس حدیث، ثابت نشـده اسـت.« سـپس و از آن ها صحیح نیسـت و نزد دانشـوران 

گفته است: باب هایی را برشمرده تا 

ایـن  در  سـاختگی  حدیث هـای  مشـهورترین  از  ؛  صّدیـق  ابوبکـر  فضیلت هـای  »بـاب 

ـی 
ّ
گونـۀ خـاص تجل گونـۀ عـام، و بـرای ابوبکـر بـه  بـاب ایـن اسـت: ›خداونـد بـرای مـردم بـه 

کـه آن را در  نمایـد.‹ و نیـز ایـن حدیـث: ›خداونـد چیـزی در سـینۀ مـن نریخـت، مگـر ایـن 

یش  یخـت.‹ و نیـز: ›هـرگاه رسـول خـدا؟ص؟ به بهشـت اشـتیاق می یافـت، ر سـینۀ ابوبکـر نیـز ر

سـپید ابوبکر را می بوسـید.‹ و نیز: ›من و ابوبکر همچون دو اسـب مسـابقه ایم ]= در فضیلت 

کـه خداونـد روح ها را برگزیـد، روح ابوبکر را انتخاب  بـا هـم در رقابتیـم[.‹ و نیـز: ›همانـا آن گاه 

کـرد.‹ و دیگـر حدیث هـای از ایـن گونـه کـه دروغ و جعلـی اسـت و بطـالن آن بـه بداهـت عقل 

آشکار باشد.« ]سفر الّسعاده: 211/2[

گفتـه اسـت:  عجلونـی )کشـف الخفـاء: 419/2-424( صـد بـاب در فقـه و جـز آن آورده و 

یـا: حدیـث صحیحـی در آن هـا یافـت نگـردد.«   »هیـچ حدیثـی در آن هـا صحیـح نیسـت؛ 

و عباراتـی از ایـن گونـه. سـپس در همـان )419/2( گویـد: »بـاب فضیلت هـای ابوبکر صّدیق 

؛ از مشـهورترین حدیث هـای سـاختگی در ایـن بـاب اسـت، همچـون ایـن حدیـث: ›همانـا 
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ی نماید.‹ _ تا پایان سـخن 
ّ
خداونـد بـرای مـردم بـه گونـۀ عـام و برای ابوبکر بـه گونۀ خاص تجل

یـاد شـده از فیروزآبادی.«

از  حدیـث  سـی   )302-286/1 الموضوعـه:  األحادیـث  فـی  المصنوعـه  )الآللـئ  سـیوطی 

کـه نویسـندگان در سـده های اخیـر، آن هـا را مـورد  مشـهورترین فضیلت هـای ابوبکـر را آورده 

م آورده انـد. سـپس 
ّ
اّتفـاق دانسـته و بـدون هیـچ سـند یـا اهتمـام بـدان، از بـاب ارسـال مسـل

کـرده اسـت. یـاد  زمینـه  ایـن  را در  رأی حافظـان  و  و سـاختگی دانسـته  باطـل  را  آن هـا 

ی می نمـود[،  کـه شـتابان و رهـوار در پـی آنـان می تاخـت ]و از ایشـان پیـرو بـر سـیوطی 

کـه حّتـی یکـی از ایـن سـی حدیـث را نیـز صحیـح نشـمارد؛ پـس در  دشـوار و سـنگین بـود 

همـان )296/1( ایـن حدیـث منسـوب بـه پیامبـر؟ص؟ را آورده: »چـون بـرای معـراج بـه آسـمان 

کـه بـر آن چنیـن نوشـته یافتـم: محّمـد رسـول خدا  بـرده شـدم، از آسـمانی نگذشـتم، مگـر ایـن 

اسـت؛ ابوبکر صّدیق ]در مقام و منزلت[ پس از من اسـت.« سـپس این حدیث را سـاختگی 

کـه فردی حدیث سـاز بـوده و نیز  یـان آن اسـت  شـمرده؛ زیـرا عبـداهلل بـن ابراهیـم ِغفـاری1 از راو

کـه همـگان او را ضعیـف شـمرده اند. خـود سـیوطی بدیـن  یـد  اسـتادش عبدالّرحمـان بـن ز

کـه آن چـه از خـدا  گفتـه اسـت: »گویـم  مطلـب در بـارۀ آن دو تصریـح نمـوده و بـا ایـن حـال، 

 می خواهـم در آن خیـر قـرار دهـد، حکـم بـه حسـن بـودن ایـن حدیـث اسـت و نـه سـاختگی 

ی شـاهدهایی را از طریق هایـی  و ضعیـف بودنـش؛ زیـرا شـاهدهای بسـیار دارد.« سـپس و

یـا  اسـت  حدیث سـازی  یـا  آن هـا  از  یـک  هـر  در  و  نیسـت  صحیـح  یـک  هیـچ  کـه  آورده 

کـه از  ی را ضعیـف شـمرده اند و یـا ناشناسـی ناشـناخته  کـه همـگان و دروغ پـردازی یـا کسـی 

کـه اسـتخاره، شـر را بـه  یـده  ناشناسـی چـون خـود روایـت نمـوده اسـت. سـیوطی غفلـت ورز

خیر تبدیل نمی کند و نادرست را درست، و منکر را معروف نمی سازد.

نزد عّطار رفت تا جوانی خود را بازجوید. آیا عّطار تواند آن چه را روزگار تباه کرده، سامان بخشد؟

کتاب: 303/5� 1. بنگرید به: همین 
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گزافـه، خیـری را عطـا نمی نماید و شـاهدهای دروغیـن، ضعیف را  خداونـد سـبحان بـه 

ضعیـف  یـا  سـاختگی  را  شـاهدها  ایـن  از  یـک  هـر  حافظـان  کـه  آن  حـال  نمی کننـد،  قـوی 

یم: کنون طریق های آن شاهدها را می آور شمرده اند. ا

گذشت. کتاب )303/5 و 325 چاپ دوم(  که در همین  1. طریق خطیب بغدادی 

کـه در آن، عبـداهلل بـن ابراهیـم ِغفاری حدیث سـاز هسـت و نیز  2. طریـق بـّزار در المسـند 

کـه در تهذیـب  کـه همـگان او را ضعیـف شـمرده اند؛ چنـان  یـد  اسـتادش عبدالّرحمـان بـن ز

الّتهذیـب )178/6 ]161/6[( و الآللـئ المصنوعـه فـی األحادیـث الموضوعـه )296/1( آمـده اسـت.

3. طریـق ابن شـاهین در الّسـّنه کـه همـان طریـق خطیـب بغـدادی و حدیـث او اسـت که 

دانسـته اند؛  باطـل  را  آن  الّتهذیـب: 121/5[  ]تهذیـب  ابن َحَجـر  و  االعتـدال: 609/3[  ]میـزان  ذهبـی 

د پنجم گذشت.
ّ
چنان که در مجل

4. طریـق داَرُقْطنـی در األفـراد. سـیوطی )الآللـئ المصنوعـه فـی األحادیـث الموضوعـه: 297/1( 

گویـد: »داَرُقْطنـی گفته اسـت: ›تنها محّمد بن فضیـل از ابن جریج آن را آورده؛  پـس از ذکـر آن 

ـف در الواهیـات، 
ّ
کـه ایـن حدیـث را روایـت نمـوده باشـد. مؤل کسـی جـز آن دو را نشناسـم  و 

آن را از طریـق سـری آورده و ناصحیـح شـمرده اسـت. ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 356/1[ 

حّجـت آوری بـه سـری بـن عاصـم را روا ندانسـته اسـت.‹«

ی ایـن حدیـث، یکـی از دروغگویان اسـت که شـرح  امینـی گویـد: سـری بـن عاصـم، راو

حالـش در همیـن کتـاب )231/5( گذشـت. داَرُقْطنـی ]الّضعفـا و المتروکـون: ص293[ طریقی دیگر 

کـه او نیـز یکـی از دروغگویـان اسـت.  کـه در آن، عمـر بـن اسـماعیل بـن مجالـد باشـد  نیـز دارد 

کتـاب: 246/5� سـیوطی )الآللـئ المصنوعـه فـی األحادیـث الموضوعـه: 309/1( آن  بنگریـد بـه: همیـن 

را بـا همیـن طریـق آورده و گفتـه اسـت: »ایـن صحیـح نیسـت و مایـۀ نادرسـتی اش، عمـِر ]بـن 

اسـماعیل[ دروغگو اسـت.«

یانـی ناشـناس،  کـه در آن، پـس از راو 5. طریـق دیلمـی در مسـند الفـردوس بمأثـور الخطـاب 
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کـه فـردی دروغگـو و حدیث سـاز بـوده و 200 حدیـث  عبدالمنعـم بـن بشـیر ابوالخیـر قـرار دارد 

کـه همـگان ضعیفـش دانسـته اند؛  اسـلم  بـن  یـد  ز بـن  نیـز عبدالّرحمـان  و  دروغیـن داشـته1 

گذشـت. کـه  چنـان 

6. طریق ختلی در الّدیباج، از نصر بن حریش2، از ابوسـهل مسـلم خراسـانی، از عبداهلل 

کـه حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ را چنیـن آورده اسـت: »بـر پایـۀ  بـن اسـماعیل، از حسـن بصـری 

عـرش نوشـته شـده اسـت: ›معبـودی جـز خـدای یگانـه و بی شـریک نیسـت؛ محّمـد رسـول 

خـدا اسـت؛ و دو دسـتیارش ابوبکـر صّدیـق و عمـر فـاروق هسـتند.‹«

یـخ بغـداد )286/13( آمـده، داَرُقْطنـی ایـن سـند را ضعیـف و ثابـت نشـده  کـه در تار چنـان 

که در لسـان المیزان  گونه  شـمرده و ابوسـهل و نصر بن حریش را ضعیف دانسـته اسـت. نیز آن 

بـن  گفتـه اسـت: »حدیـث عبـداهلل  الکبیـر: 234/2[  ]الّضفـاء  آمـده، عقیلـی   )]325/3[ 26/3(

ی پذیرفتـه نشـود.« افـزون بـر ایـن، حدیـث  اسـماعیل ناپذیرفتنـی اسـت و هیـچ حدیثـی از و

یـاد شـده مرسـل اسـت؛ زیـرا حسـن بصـری از رسـول خـدا روایـت ننمـوده و او را درک نکـرده 

کلمـۀ »پایـه« و »دو دسـتیارش« در آن  کـه دو  اسـت. خطیـب نیـز طریقـی بـا همیـن لفـظ دارد 

یـخ بغداد:  ی، احمـد بـن رجـاء بـن عبیـده قرار دارد که خطیـب بغدادی )تار نیسـت. در سـند و

ی را ناشناس شمرده است. 158/4( و

کـه در لسـان المیـزان  کتانـی در آن اسـت و چنـان  کـه عبدالعزیـز  کر  7. طریـق ابن عسـا

)33/4 ]40/4[( آمـده، ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 630/2[ او را سسـت شـمرده اسـت. نیـز حـارث 

ی را ضعیـف  کـه ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 433/1[ و جـز او، و یـاد محاربـی در آن اسـت   بـن ز

کسـی در  کـه در لسـان المیـزان )149/2 ]190/2[( آمـده اسـت. نیـز  و ناشـناس شـمرده اند؛ چنـان 

ی در فرهنگ نامه هـا یافـت نگردد. کـه شـناخته نیسـت و شـرح حالـی از و ایـن طریـق هسـت 

کتاب: 241/5� 1. بنگرید به: همین 

که آوردیم. 2. در الآللئ المصنوعه ]298/1[ جریش آمده؛ و صحیح همان است 
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بـا ذکـر سـند از محّمـد بـن عبـد  یـخ مدینـة دمشـق: 204/30[ طریقـی دیگـر  ]تار کر  ابن عسـا

کـه  کـرده  روایـت  بـن یوسـف  از عصـام  او  و  بـوده1  کـه حدیث سـازی مشـهور  بـن عامـر دارد 

دانسـته  اشـتباه  را  ]الّثقـات: 521/8[ حدیثـش  ابن حّبـان  و  را ضعیـف شـمرده  ی   ابن سـعد و

کـه از  و ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 371/5[ گفتـه اسـت: »حدیث هایـی روایـت نمـود 

ی پذیرفتـه نشـود.« ایـن سـخن در لسـان المیـزان )168/4 ]194/4[( آمده اسـت. و

کـه بـه روشـنی در همیـن  تأییدگـر درسـتِی سـخن فیروزآبـادی و عجلونـی، مطلبـی اسـت 

کـه بـه  کـه صـد افتخـار دروغیـن بـرای ابوبکـر و دار و دسـته اش  کتـاب )297/5-332( آوردیـم 

باطـل شـمرده شـده  بـه حکـم پیشـوایان و حافظـان،  بـه دروغ بسـته شـده،  رسـول خـدا؟ص؟ 

اسـت. نیـز بـا داوری برجسـتگان فـّن حدیـث، 45 روایـت سـاختگی در بـارۀ خالفـت را در 

َطَبرانـی،  ابن عـدی،  چـون:  برجسـتگانی  سـاختیم؛  باطـل   )356-333/5( کتـاب  همیـن 

کـم، داَرُقْطنـی، عقیلـی، ابن مدینی، ابوعمر، جوزقانـی، محّب طبری،  ابن حّبـان، نسـائی، حا

کر، فیروزآبادی، اسـحاق َحْنَظلـی، ابن َکثیر،  خطیـب بغـدادی، ابن جـوزی، ابوزرعه، ابن عسـا

نی، حافـظ 
ّ

ابن قّیـم، ذهبـی، ابن تیمّیـه، ابن ابی الحدیـد، ابن َحَجـر َهیَثمـی، ابن َحَجـر َعْسـَقال

یش حوت، و جز آنان.  علی قاری، عجلونی، ابن درو
ّ

َمْقِدسی، سیوطی، صّغانی، مال

گواهــی  فــراوان در فضیلت هــای خلیفــۀ نخســت  بــه بطــالن آن روایت هــای  آن چــه 

کهــن، از  کتاب هــای ســنن و مســندهای  کــه صحیح هــای شــش گانه و  می دهــد، آن اســت 

فــان آن آثــار برخــی از ایــن روایــات را دارای نشــانی از 
ّ
گــر مؤل ایــن روایت هــا تهــی هســتند. ا

گاه بودنــد _ همگــی از آن ها دســت  گــر حّتــی بــه یکــی از آن هــا آ درســتی می دانســتند _ و بلکــه ا

یــه را می کاونــد و دفــن شــده ها را می شــکافند، آن هــا را  کــه هــر زاو اینــان  تــا  نمی شســتند 

ــه  ــد و ب ــار عنکبوت هــای فراموشــی در آورن ــا از ورای ت ــر غبــار مهجــوری ی روایــت نمــوده، از زی

ــِخ زایــش ایــن روایت هــا پــس از  ی ــه تار ک ــا رهنمــود می دهــد  ــه م ــن ب همــگان نشــان دهنــد. ای

کتاب: چاپ دوم: 259/5� 1. بنگرید به: همین 

)122(

91/7



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 128

ــا  ــی آن ه ــواری و فرومایگ ــن در خ ــوده؛ و همی ــح« ب ــای »صحی کتاب ه ــان  ف
ّ
ــی مؤل دوران زندگ

ــح« ]در  ــای »صحی کتاب ه ــه در  ک ــم  ک ــدک و  ــدار ان ــن مق ــه همی ک ــان  ــان س ــت، هم ــس اس ب

تأیید آن فضیلت ها آمده[ پس از روزگار پیامبر بزرگوار؟ص؟ زاییده شده است.

از  اندکی  این احادیث، حّتی  از  که چیزی  یقین داشت  اگر خود خلیفه  این،  بر  افزون 

برای  را  گورکن،  آن  جّراح،  ابوعبیدۀ  همچون  کسی  دیگر  بوده،  خدا؟ص؟  رسول  آِن  از  آن ها، 

را بر خویش مقّدم نمی شمرد. نیز حّجت آوری به این  او  خالفت سزاوارتر از خود نمی دید و 

گو در بارۀ خالفت،  گفت و  که سخت بدان نیاز داشت و  روایت ها را وانمی نهاد، در روزی 

سخت مطرح بود و هر صاحب فضیلتی به بیان حّجت های خویش می پرداخت و جدال 

چنان باال گرفته بود که نزدیک بود به درگیری بینجامد و حّجت آوری چندان شعله  می کشید 

که در آستانۀ ستیزه گری و لجبازی بود؛ اّما این مرد و دار و دسته اش هیچ حّجتی نداشتند، 

گروه _ که  کهنسال تریِن آن  یار رسول خدا؟ص؟ بوده و دومیِن دو تن در غار و  که وی  مگر آن 

کهنسال تر بوده! _ به شمار می رفته و مردم او را انتخاب نمودند   بی شک پدرش از خود وی 

و پس از آن سبکسری ها و تعّصب های ناروا، با تکیه بر همانند چنین اّدعاهایی، با وی بیعت 

که هیچ حّجتی با آن استوار نگردد و خردمندی به آن تسلیم نشود و با آن،  کردند؛ اّدعاهایی 

کار اّمت سامان نیابد و پراکندگی به اّتحاد نگراید و کار خالفت به سرانجام نرسد.

کـه در حّجـت آوری بـه سـود خود، چیزهایی را یـاد نموده که  آری؛ از ابوبکـر روایـت شـده 

ی نخسـتین مسـلمان یـا نخسـتین نمازگزار  کـه و یـان انداختـه و ذکـر نکرده انـد، مگـر ایـن را  راو

گفـت: »آیـا مـن سـزاوارتریِن مـردم بـرای  کـه ابوبکـر  بـوده اسـت. از ابوسـعید خـدری نقـل شـده 

که اسـالم آوْرد؟ آیا من دارای چنان و چنین  کسـی نیسـتم  خالفت نیسـتم؟ آیا من نخسـتین 
فضیلت نیسـتم؟«1

1. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ترمـذی ]الّسـنن: 571/5[؛ بـّزار؛ ابن حّبـان ]اإلحسـان فـی تقریب صحیح 
ابن حّبـان: 279/15[؛ ابونعیـم )معرفـة الّصحابـه ]159/1[(؛ ابن منـده در غرائـب شـعبه؛ سـعید بـن منصـور؛ ابـوداوود، 
ْسـد الغابـه: 209/3 ]314/3[(؛ و ابن کثیـر 

ُ
کنـز العّمـال )125/3 ]585/5[( آمـده اسـت. نیـز ابن اثیـر )أ کـه در  چنـان 

کرده انـد. )البدایـة و النهایـه: 27/3 ]37/3[( از آن یـاد 
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گفـت:  ی  کردنـد، و کـه چـون مـردم در بیعـت بـا ابوبکـر درنـگ  نیـز از ابونضـره1 نقـل شـده 

گزارد؛  کار سـزاوارتر از من اسـت؟ آیا من نیسـتم نخسـتین کسـی که نماز  »چه کسـی برای این 

کـه همراه پیامبر؟ص؟  آیـا مـن نیسـتم؛ آیـا من نیسـتم؛ آیا من نیسـتم؟« پس از کارهایی یاد نمود 
انجـام داده بود.2

ــا  ی ی مــا هیــچ یــک از آن مطالــب حــذف شــده از فضیلت هــای اّدعــا شــده از ســوی و

کــه بــه دروغ بــدو داده انــد، نمی شناســیم؛ زیــرا ممکــن اســت _ بلکــه بــه یقیــن  نســبت هایی را 

کــه ایــن تصویــر را برایــش  کــه او هرگــز چیــزی نگفتــه باشــد؛ و جــز آن نیســت  چنیــن اســت _ 

م بــوده 
ّ
ی دارای فضیلت هــای مســل کــه در آن روز، و کننــد  ســاخته اند تــا ایــن توّهــم را ایجــاد 

کــه یــاد شــده، نظــر می افکنیــم؛ و آن همیــن اســت  اســت. اّمــا بــه آن چــه از ایــن افتخارهایــی 

کــه چنیــن نیســت و اعتقــاد بدیــن  کــه خلیفــه نخســتین مســلمان یــا نمازگــزار بــوده، حــال آن 

کتــاب  ــه ناســازگار اســت. در همیــن  ــا رأی پیامبــر بزرگــوار و ســخنان صریــح صحاب مطلــب، ب

ک  گفتیــم و صــد ســخن صریــح از پیامبــر پــا )219/3-243( بــه تفصیــل از ایــن مطلــب ســخن 

بــاد! _ و نیــز صحابــۀ نخســتین  بــر آن دو و خاندانشــان   و امیرالمؤمنیــن _ درود هــای خــدا 

آورنــده  اســالم  مــرد  نخســتین  کــه  مضمــون  ایــن  بــا  آوردیــم،  نیکــی  بــه  ایشــان  پیــروان   و 

کــه  و نمازگزارنــده، موالمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــوده اســت. در همــان جــا آشــکار نمودیــم 

گــزارد؛ بلکــه در حدیــث صحیــح از  کــه اســالم آورد یــا نمــاز  کســی نبــود  ابوبکــر نخســتین 

ی در پــی بیــش از پنجــاه مــرد اســالم آورد. پــس  کــه و یــخ األمــم و الملــوک: 316/2[ آمــده  طبــری ]تار

کنید! بدان بخش مراجعه 

گـر صحابـۀ نخسـتین، چیـزی از آن روایت هـای سـاختگی فـراوان را می شـناختند، در  ا

آن روز، بـرای تسـلیم نمـودن مـردم، حّجـت آوری بـه آن را رهـا ننمـوده و بـه جـای آن، فراخوانـی 

کنز العّمال، ابوبصره آمده است.)غ.( 1. در 

2. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابن سـعد )الّطبقـات الکبـری: 129/3 چـاپ لیـدن ]182/3[(؛ و خیثمۀ 
طرابلسـی در فضائـل الّصحابـه، چنـان که در کنز العّمـال )126/3 ]590/5[( آمده اسـت.
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خویـش را بـا تهدیـد و بیـم دادن همـراه نمی کردنـد؛ و عمـر بـن خّطـاب در روز سـقیفه بـه ایـن 

کسـی همانند این سـه ویژگی را دارد: دومیِن دو تن در غار؛ آن  سـخن بسـنده نمی نمود: »چه 
گویـد: ›اندوهگیـن مبـاش!‹؛ و ›همانـا خداونـد بـا ما اسـت.‹«1 کـه بـه همراهـش  گاه 

و نیـز ایـن سـخن: »همانـا سـزاوارتریِن مـردم به خالفـت پیامبر خدا، دومیـِن دو تن در غار 

و پیشـگام کهنسـال، ابوبکر، است.«

و نیـز ایـن سـخن در روز بیعـت همـگان: »همانـا ابوبکـر همـراه رسـول خـدا و دومیـِن دو 

ِضـره: 162/1 و  یـاض الّنَ تـن در غـار بـوده اسـت.« )الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 340/4 ]311/4[؛ الّر

166 ]203/2 و 206[؛ البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 247/5 و 248 ]267/5 و 268[؛ شرح نهج البالغه 

تألیـف ابن ابی الحدیـد: 16/2 ]38/6[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 388/3 ]359/3[(

و سـلمان بـه صحابـه نمی گفت: »در تشـخیص کهنسـاِل ترین تان راه صـواب رفتید؛ اّما 

در رعایـت حـّق اهـل بیـت پیامبرتـان بـه خطـا رفتیـد!« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 

131/1؛ 17/2 ]49/2؛ 43/6[(

نمی نمـود:  بسـنده  سـخن  ایـن  بـه  ابوبکـر،  سـوی  بـه  فراخوانـی  در  َعّفـان  بـن  عثمـان  و 

ی صّدیـق و دومیـِن دو  »هرآینـه ابوبکـر صّدیـق سـزاوارتریِن مـردم بـرای خالفـت اسـت؛ زیـرا و
تـن در غـار و یـار رسـول خـدا؟ص؟ بـوده اسـت.«2

یـد و برای او در  و مغیـرة بـن شـعبه بـا ابوبکـر و عمـر چنین نمی گفت: »بـه دیدار عّباس رو

ی و بازماندگانـش باشـد؛ پـس هـم او را از جانـب علـی  خالفـت بهـره ای قـرار دهیـد تـا از آِن و

کنـد، بـر ضـّد علـی و نـزد مـردم بـرای شـما  ی  ید و هـم چـون عّبـاس بـه شـما رو جـدا می سـاز

حّجتی باشد.«

کـه بـه همـراه خویـش می گفـت: انـدوه مـدار؛  کـه هـر دو در غـار بودنـد، آنـگاه  1. برگرفتـه از سـخن خـدای تعالـی: »هنگامـی 
خـدا بـا مـا اسـت.« )م.(

کنز العّمال )140/3 ]653/5[( آمده است. که در  گونه  کرده؛ همان  2. طرابلسی در فضائل الّصحابه آن را روایت 
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و ابوبکر و عمر و ابوعبیده و مغیره شبانه نزد عّباس نمی رفتند و ابوبکر به او نمی گفت: 

»همانا نزد تو آمدیم و می خواهیم از خالفت بهره ای برایت قرار دهیم تا از آِن تو و بازماندگانت 

یخ الیعقوبی:  پس از تو باشد؛ زیرا عموی رسول خدا هستی.« )اإلمامة و الّسیاسه: 15/1 ]21/1[؛ تار

103/2 و 104 ]124/2-125[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 132/1 ]52/2[(

و تنهـا بـا بیعـت دو تـن، خالفـت بـرای ابوبکـر فراهـم نمی شـد: عمـر و ابوعبیـده؛ یـا چهـار 

کـه تفصیلـش  یفـه؛ چنـان 
َ

تـن: آن دو و اسـید و بشـر؛ و یـا پنـج تـن: آنـان و سـالم غـالم ابو ُحذ
خواهـد آمـد.1

ی سـر بازنمی زدنـد: علـی و دو پسـرش نـوادگان  و سـران مهاجـران و انصـار از بیعـت بـا و

پیامبـر، عّبـاس و پسـرانش از بنی هاشـم، سـعد بـن عبـاده و فرزنـدان و خانـواده اش، حبـاب 

بـن منـذر و پیروانـش، زبیـر، طلحـه، سـلمان، عّمـار، ابـوذر، مقـداد، خالـد بـن سـعید، سـعد 

کعـب، ابوسـفیان بـن حـرب،   بـن ابی وّقـاص، عتبـة بـن ابی لهـب، َبـراء بـن عـازب، ُابـّی بـن 

یخ ابوالفداء: 156/1؛  ِضره: 167/1 ]207/2[؛ تار یخ الیعقوبی: 103/2 ]124/2[؛ الّریاض الّنَ و جز آنان. )تار

روض المناظر ابن شـحنه ]189/1[ در حاشـیۀ الکامل: 164/7؛ شـرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 

)]56/2[ 134/1

و مجالـی بـرای ایـن سـخن محّمـد بن اسـحاق نمی ماْنـد: »همۀ مهاجران و بیشـینۀ انصار 

کـه پـس از رسـول خـدا؟ص؟ علـی صاحـب خالفـت اسـت.« )شـرح نهـج البالغـه  تردیـد نداشـتند 

تألیف ابن ابی الحدید: 8/2 ]21/6[(

و در آن روز، در حضور مّدعیان فضیلت ها، عتبة بن ابی لهب نمی گفت:
که زمامداری از بنی هاشم و سپس از ابوالحسن بگردد ]و به دیگری رسد[! گمان نداشتم 

ــه  گاه تریــِن مــردم ب ــزارد و آ گ ــۀ مســلمانان نمــاز  ــه قبل کــه رو ب کســی نیســت  مگــر او نخســتین 

آیــات قــرآن و ســّنت ها اســت؟

د: ص193.)غ.(
ّ
1. بنگرید به: همین مجل
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کــه جبرئیــل در غســل  کســی نیســت   و مگــر او واپســین انجــام دهنــدۀ فرمــان پیامبــر و همــان 
کمک کنندۀ او بود؟ کفن رسول خدا  و 

کــه در ایــن مــردم هســت، در او نیــز هســت و در ایــن شــک  کــه هــر صفــت نیــک  کســی اســت  او 
نمی کنیــد؛ اّمــا صفــات نیکــوی او در ایــن مــردم نیســت.

کــه بیعــت شــما ]بــا غیــِر  چــه چیــزی شــما را از وی بازگردانــد؟ بگوییــد تــا مــا هــم بدانیــم! هــا 
او[ آغازگــر فتنه هــا بــود.1

و در همان روز، قصّی نمی گفت:
ــۀ تیــم بــن  کننــد، بــه ویــژه قبیل کــه دیگــران در خافــت شــما طمــع  ــد  ای بنی هاشــم! مگذاری

مــّره یــا عــدّی!

کار خافت جز در شما و به سوی شما نیست و کسی مگر ابوالحسن، علی، شایستۀ آن نباشد.

کــه بــدان امیــد بســته  کار  کــه تــو بــرای ایــن  کمــر بربنــد؛  کار  ای ابوالحســن! بــا اســتواری بــه ایــن 

شــده، توانا هســتی.

کــه قصــّی پشــتوانه اش باشــد، حریمــی اســتوار ]و نفــوذ ناپذیــر[ دارد و مــردم از منزلــت  مــردی 

آل غالــب ]= بنی هاشــم[ دورنــد.

)تاریخ الیعقوبی: 105/2 ]126/2[(

گی های شخصّیتی ابوبکر 2. اخالق و منش و ویژ
ی از دانـش و روحّیـات  کـه بـه اخـالق و منـش خلیفـه و درون مایه هـای و کنـون بـر آنیـم  ا

کـه  جایگاهـی  بـه  یـا  می دهـد  پیونـد  فضیلتـی  بـا  را  او  آیـا  کـه  یابیـم  در تـا  بنگریـم  شـخصی 

کوتاهـی  کـه  شایسـتۀ آن روایت هـا باشـد، نزدیـک می سـازد یـا حـّد و مـرزی برایـش برمی شـمرد 

کـردن مقامـش  ی و فروگـذاردن حـّق او و ُخـرد  یـدن در درک آن حـد، موجـب سـتم بـه و ورز

گردد. یدن تلّقی  ی در آن حد، غلّو ورز یاده رو باشد و ز

ی قبـل از اسـالم بـه تفصیـل سـخن نمی گوییـم؛ زیرا اسـالم پیش از  اّمـا در بـارۀ پیشـینۀ و

ْسد الغابه )40/4 ]124/4[(؛ تاریخ ابوالفداء )164/1(؛ 
ُ
1. تاریخ الیعقوبی )103/2 ]124/2[(؛ رسائل جاحظ )ص22(؛ أ

شـرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید )259/3 ]232/13[(؛ الغدیر )232/3(. این بیت ها به شـماری از شـاعران 
نسـبت داده شـده اسـت. به مأخذهای یاد شـده بنگرید.

94/7
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گفتـه اسـت: »ابوبکـر   بـا ُابـّی بـن  خـود را قطـع می کنـد. پـس عنایتـی نکنیـم بـه آن چـه عکرمـه 

ـف و مشـرکان دیگـر، پیـش از حـرام شـدن قماربـازی، قمـار می نمـود.« این را امام شـعرانی 
َ
َخل

)کشـف الغّمـه: 154/2( یـاد نموده اسـت.

گویـد:   )]329/1[  388/1 القـرآن:  )أحـکام  )د.370(  حنفـی  رازی  جّصـاص  ابوبکـر  امـام 

کـه قمـار حـرام اسـت و شـرط بندی نیـز نوعـی قمـار اسـت.  »میـان دانشـوران اختـالف نیسـت 

گفتـه اسـت: ›شـرط بندی قمـار اسـت و مـردم جاهلّیـت بـر مـال و همسـر شـرط  ابن عّبـاس 

که آیۀ >الم  گاه  گشـت، مباح شـمرده می شـد و آن  که حرام  کار تا هنگامی  می بسـتند و این 

گشـت، ابوبکـر صّدیـق بـا مشـرکان شـرط بسـت.‹« �ق الّروم< ]روم/1-2[ نـازل  ل�ب �ن

نیـز توّجـه نشـود بـه آن چـه ابوبکـر1 اسـکافی در رِدّ الرسـالة العثمانّیـه تألیـف جاحـظ )رسـائل 

264/3 ]249/13[( آورده  الجاحـظ: ص34 ]ص143[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 

کـه ابوبکـر پیـش از اسـالم آوردنـش، فـردی مشـهور و سـرکرده ای معـروف بود و بسـیاری از مردم 

ی انجمـن سـاخته، شـعر می خواندنـد و اخبـار ]و سرگذشـت پیشـینیان[ را نقـل  مّکـه نـزد و

ی دلیل هـای نبـّوت و حّجت هـای رسـالت را شـنید   می کردنـد و بـاده می نوشـیدند. پـس و

و به سرزمین ها سفر نمود و خبرها بدو رسید.

کهـی در کتـاب مّکـه بـا سـندش از ابوقمـوص آورده اسـت: »ابوبکـر در روزگار جاهلّیـت2  فا

شراب نوشید و چنین سرود:
مــادر بکــر مــرا ســام می دهــد و آیــا پــس از ] کشــته شــدن[ قــوم تــو ]در بــدر[ جایــی بــرای ســام ]و 

سامتی[ مانده است؟

_ تا پایان ابیات _

بـه  کـه جامـه اش  و در حالـی  برخاسـت  او  و  بـه رسـول خـدا؟ص؟ رسـید  ایـن خبـر  پـس 

1. »ابوجعفر« درست است. )ن.(

یـخ صحیح در این  2. ایـن کلمـه بـه روایـت افـزوده شـده و دنبالـۀ همیـن روایـت، آن را رد می کند. بـه زودی خواننده را از تار
گاه خواهیم سـاخت. زمینه آ
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کـه همـراه ابوبکـر بـود، بـا رسـول خدا روبـه رو  گشـت. عمـر  کشـیده می شـد، آمـد تـا درون  زمیـن 

گفـت: ›از خشـم رسـول خـدا؟ص؟ بـه  شـد و چـون بـه چهـرۀ سـرخ  و برافروختـه اش نگریسـت، 

خداونـد پنـاه می جوییـم. بـه خـدا سـوگند! دیگـر هرگـز ]مسـتی شـراب[ بـه سـر مـا راه نیابـد!‹ و 

کـه شـراب را بـر خـود حـرام نمـود.« کسـی بـود  او نخسـتین 

اسـت:  گفتـه  و  کـرده  یـاد  را  ایـن سـخن   )]157/1[ األصـول: ص66  )نـوادر  ِترِمـذی  حکیـم 

کـه قلب هـا آن را نمی پذیرنـد و زشـت می شـمرند.« پـس گویا حکیم  »ایـن از چیزهایـی اسـت 

ترمـذی آن حدیـث را رایـج و افتـاده بـر سـر زبان هـا دیـده؛ اّمـا بـر آن بـوده که قلب ها آن را زشـت 

و ناپذیرفتنـی می داننـد.

گفتـه اسـت: »نفطویـه بـر ایـن روایـت  کـرده و  ابن َحَجـر )اإلصابـه: 22/4( ایـن سـخن را یـاد 

بـر  و  نوشـید  بـاده  ابوبکـر  گـردد،  کـه شـراب حـرام  آن  از  اسـت: ›پیـش  گفتـه  و  نمـوده  تکیـه 

بـدر مرثیـه خواْنـد.‹« کشـتگان مشـرکان در 

ایـن حدیـث ابوقمـوص را طبـری )جامـع البیـان: 203/2 و در چـاپ دیگـر: ص211 ]مـج2/

یـد بـن علـی4 آورده اسـت:  ج362/2[( از ابن بشـار1، از عبدالوّهـاب2، از عـوف3، از ابوقمـوص ز

که نازل شـد، این سـخن  »خداوند؟زع؟ سـه بار در بارۀ شـراب آیه نازل فرمود. نخسـتین آیه ای 

خداونـد بـود: ›تـو را از مـی و قمـار می پرسـند؛ بگـو: در آن هـا گناهـی اسـت بزرگ و سـودهایی بـرای مردم؛ و 

گنـاه آن هـا از سودشـان بزرگ تـر اسـت.‹ ]بقـره/219[ برخـی از مسـلمانان _ کـه مشـّیت خـدا بـه آنـان 

کـه دو مـرد پـس از شـراب  گرفتـه بـود _ بـا وجـود نهـی در ایـن آیـه، بـاده نوشـیدند تـا آن  ـق 
ّ
تعل

کـه عـوف ندانـد آن سـخن چـه بـود.  گفتنـد  نوشـیدن، بـه نمـاز درآمدنـد و بـه هذیـان سـخن 

کـه ایمان آورده ایـد! در حالی  سـپس خداونـد؟زع؟ ایـن آیـه را در بـارۀ شـراب نازل فرمود: ›ای کسـانی 

کـه مسـتید، بـه نمـاز نزدیـک مگردیـد تـا بدانیـد چـه می گوییـد.‹ ]نسـاء/43[ پـس بـاز برخی از آنـان باده 

1. حافظ ابوبکر محّمد بن بّشار عبدی بصری، از راویان صحیح های شش گانه.
2. ابن عبدالمجید بصری، از راویان صحیح های شش گانه.

3. ابن ابی جمیلۀ عبدی بصری، از راویان صحیح های شش گانه.

که در تهذیب الّتهذیب )420/3 ]363/3[( آمده، وی ثقه است.  4. چنان 
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کـه مـردی، بـه اّدعـای ابوقمـوص، بـاده  کردنـد تـا آن  نوشـیدند و هنـگام نمـاز از آن خـودداری 

کرد: کشتگان بدر نوحه گری  نوشید و چنین بر 
مــادر عمــرو مــرا ســام می دهــد و آیــا پــس از ] کشــته شــدن[ قــوم تــو ]در بــدر[ جایــی بــرای ســام 

]و ســامتی[ مانــده اســت؟

که مرگ را بسی در جست و جوی هشام دیدم. گذار تا بادۀ ناب بامدادی نوشم؛  مرا وا

کنند. که هزار مرد یا چارپا را فدایی او  فرزندان مغیره آرزو داشتند 

کــه از شــکوفه ها تاجــی  کنــار چــاه بــدر می بینــم آن چوب هــای ]= پیکرهــای[ ارزشــمند را  گویــا 

بــر آن نهاده انــد.

کنار چاه بدر می بینم آن تاج ها 1 و جامه های باارزش را. گویا 

کـی  کـه از شـّدت بیمنا پـس ایـن خبـر بـه رسـول خـدا؟ص؟ رسـید و او برآشـفته و در حالـی 

ی را دید، رسـول  و نگرانـی، ردایـش را بـر زمیـن می کشـید، آمـد تـا بـه آن مـرد رسـید. چـون مـرد و

ی بزند. آن مرد گفت: ›از خشـم خدا  کـه در دسـت داشـت، بـاال بـرد تا بـر و خـدا؟ص؟ چیـزی را 

و رسـولش بـه خداونـد پنـاه می جویـم. بـه خدا سـوگند! دیگر هرگـز از آن نچشـم.‹ پس خداوند 

کـه ایمـان آورده ایـد! همانـا مـی و قمـار و بت هـا  کسـانی  ایـن آیـه را در تحریـم شـراب نـازل فرمـود: ›ای 

کار شـیطان اسـت ... پس آیـا بازمی ایسـتید؟‹ ]مائـده/90 و 91[ پـس عمـر بـن  و تیرهـای قمـار، پلیـد و از 
خّطـاب گفت: ›دسـت کشـیدیم؛ دسـت کشـیدیم!‹«2

بــّزار بــا ذکــر ســند از انــس بــن مالــک آورده اســت: »مــن ]در آن روز  [ ســاقی آن جمــع بــودم 

کشــمش بــه ایشــان مــی دادم. در میــان آنــان مــردی بــه نــام ابوبکــر  و بــاده ای آمیختــه از انجیــر و 

گفت: که چون نوشید،  بود 
مــادر بکــر را ســام می گویــم و آیــا پــس از ] کشــته شــدن[ قــوم تــو ]در بــدر[ جایــی بــرای ســام ]و 

ســامتی[ مانــده اســت؟

گرفت. )ن.( گویا »التیجان« صحیح باشد. ترجمه بر این پایه صورت  1. در متن »الفتیان« آمده، ولی 

یـده و به جای نام ابوبکر، »مردی« قـرار داده؛ و نیز کلمۀ »اّم بکر« را  2. بـر خواننـدگان پوشـیده نیسـت کـه طبـری تحریف ورز
در شـعر بـه »اّم عمـرو« تغییـر داده تا احترام ابوبکـر را نگاه دارد.
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کــه ]پــس از مــرگ[ زنــده خواهیــم شــد؛ و زنــده شــدن اســتخوان های مــرده  گویــد  پیامبــر مــا را 

کــه بــه َصــداء و هاَمــه1 بــدل می شــود چگونــه خواهــد بــود؟2 ]مجمــع  الّزوائــد: 51/5[

کــه مــردی از مســلمانان بــر  گــروه بــه نوشــانوش ســرگرم بودنــد  در همیــن حــال بودیــم و آن 

ــازل  ــاده را ن ــم ب ــۀ تحری ــارک و تعالــی _ آی ــد _ تب ــا خداون گفــت: ›چــه می کنیــد؟ همان مــا درآمــد و 

فرمــود.‹ ... .«

ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 30/10 ]37/10[( و عینـی )عمـدة القـاری فـی 

کـه  اسـت  آن  غریـب،  حدیث هـای  »از  گفته انـد:   )]168/21[  84/10 البخـاری:  صحیـح  شـرح 

کـه ابوبکـر و عمـر نیـز در  یـه در التفسـیر، از طریـق عیسـی بـن طهمـان3، از انـس آورده  ابن مردو

کیـزه دارد، بسـی زشـت و ناپذیرفتنـی؛  کـه سـندی پا گـروه بوده انـد. ایـن خبـر بـا آن   میـان آن 

و به گمان من، نادرسـت اسـت. ابوُنَعیم )حلیة األولیاء ]160/7[( در شـرح حال شـعبه، حدیث 

که ابوبکر شـراب را بر خویش حرام نموده بود و نه در جاهلّیت شـراب نوشـید  عایشـه را آورده 

و نه در اسـالم.

کـه ابوبکـر و عمـر در آن روز، به دیـدار ابوطلحه  گـر آن خبـر صحیـح باشـد، احتمـال دارد  ا

گـروه بـاده ننوشـیده اند.4 سـپس در روایت بّزار، از طریقـی دیگر، از انس  رفته انـد؛ اّمـا همـراه آن 

کـه چـون بـاده  دیـدم: ›مـن سـاقی آن جمـع بـودم و در میـان ایشـان مـردی بـه نـام ابوبکـر بـود 

گفت: نوشید، 
مادر بکر مرا سام می دهد ... .

1. منظـور از »أصـداء« و »هـام« کـه جمـع َصـَداء و هاَمـه هسـتند، پرنـده ای افسـانه ای اسـت که به پندار عرب، از سـر مقتول 
بیـرون می آیـد و طالـب خون خواهی او اسـت. )ن.(

کیـف حیـاُة أْصـداٍء و هـاِم.« کـه   ِبـأْن َسـُنحِیی / و 
ُ

ُثنـا الرسـول 2. در مجمـع الزوائـد، ایـن بیـت چنیـن آمـده اسـت: »ُیَحّدِ
گرفـت. )ن.( صحیـح همیـن اسـت و ترجمـه بـر ایـن پایـه صـورت 

یـخ: 333/3[؛ ابوحاتـم  کسـان وی را ثقـه شـمرده اند: احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 456/3[؛ ابن معیـن ]الّتار 3. ایـن 
ـِف[ 

ّ
کـم؛ داَرُقْطنـی؛ ]مؤل یـخ: 232/3[؛ ابـوداوود؛ حا ]الجـرح و الّتعدیـل: 280/6[؛ یعقـوب بـن سـفیان ]المعرفـة و الّتار

تهذیـب الّتهذیـب )216/8 ]193/8[(�

گفتار ابن َحَجر است. 4. در این جا سخن عینی پایان می یابد و پس از آن تنها 
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نــازل  شــراب  تحریــم  آیــۀ  گفت:“همانــا  و  درآمــد  مــا  بــر  مســلمانان  از  مــردی  پــس 

کــه او همــان ابوبکــر  کرده انــد  شــد.” ... .‹ ایــن ابوبکــر را ابن شــغوب می گفتنــد و برخــی اّدعــا 

ی یــاد شــده،  کنــار و کــه نــام عمــر در  صّدیــق اســت؛ اّمــا چنیــن نیســت. البّتــه بــه ایــن قرینــه 

ی همــان ابوبکــر صّدیــق باشــد. پــس بدین  ســان، نــام آن ده تــن را بــه  کــه و نادرســت نیســت 

دســت آوردیــم1.«

کـه ابن َحَجـر در بیـان حدیـث دچـار تأّمـل و درنـگ می شـود؛ نـه  گویـد: می بینیـد  امینـی 

ی  کـه ایـن حدیـث را بپذیـرد؛ و نـه درسـتِی آن، بـه و دوسـتی اش بـه خلیفـه، او را وامی گـذارد 

ی برتابـد. پـس نخسـت آن را غریـب می شـمارد و با آن که سـندش  کـه از آن رو اجـازه می دهـد 

کیـزه می دانـد، حدیـث را ناپذیرفتنـی می خواند. سـپس یک بـار آن را غلط وانمود می کند  را پا

و بار دیگر حدیثی سـزاوار نگهداری ]و دارای اعتبار[ می شـمارد. سـرانجام درسـتی و راسـتِی 

کـه بـه قرینـۀ وجـود عمـر، ابوبکـِر  ایـن حدیـث دامن گیـرش می شـود و چنیـن نتیجـه می گیـرد 

کـه در خانۀ  یـاد شـده در آن، همـان ابوبکـر صّدیـق اسـت؛ و آن دو را از یـازده نفـری می شـمارد 
ابوطلحـه باده می نوشـیدند.2

کـه آن چـه ابوُنَعیـم در حلیـة األولیـاء از حدیـث عایشـه روایـت نمـوده،  ابن َحَجـر می دانـد 

یـان کتاب های  م روایـت شـده بـا طریق هـای صحیح از راو
ّ
نمی توانـد در برابـر آن حدیـث مسـل

کنـد. ابوُنَعیـم )حلیـة األولیـاء: 160/7( حدیـث خـود از عایشـه را از طریـق  یارویـی  صحیـح رو

یـاد سـاجی، از ابـن   ]ابی[3عدی، از شـعبه، از محّمـد بن عبدالّرحمـان ابورجال، از  عّبـاد بـن ز

کـه آن را جز  مـادرش عمـره روایـت نمـوده و گفتـه اسـت: »ایـن حدیثـی اسـت غریـب از شـعبه 

از حدیـث عّبـاد بـن ابی َعـدّی ننوشـته ایم.«

کـه البّتـه یـازده تـن بودنـد و در ایـن جـا، نـام معـاذ بـن  1. مقصـود ابن َحَجـر، نـام ده تـن حاضـر در آن جمـع باده نـوش اسـت 
جبـل افتـاده اسـت؛ چنـان کـه خواهـد آمـد. )م.(

که ابن َحَجر آنان را ده تن شمرده است. )م.( 2. البّته یاد شد 

3. افزوده از حلیة األولیاء است.)غ.(
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ایرادهای این حدیث از این قرار است:

گفتـه اسـت:  بـن هـارون  بـودن مّتهـم اسـت. موسـی  قـَدری  بـه  یـاد سـاجی  ز بـن  عّبـاد 

گویـد: »او از مـردم  »حدیـث او مـردود اسـت.« ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 348/4[ 

یـد و حدیث هایـی ناپذیرفتنـی در بـارۀ فضیلت هـا دارد.«  کـه در تشـّیع غلـّو می ورز کوفـه بـود 

)]82/5[  294/5 الّتهذیـب:  )تهذیـب 

بـن عبدالّرحمـان  از محّمـد  آمـده اسـت: »شـعبه،  ایـن حدیـث  یـان  راو نیـز در زنجیـرۀ 

گویـد: »ایـن وهـم اسـت؛ زیـرا شـعبه چیـزی از ابورجـال روایـت ننمـوده  ابورجـال.« خطیـب 

اسـت. نیـز چنیـن اسـت ایـن گفتـار: از شـعبه، از محّمد بـن عبدالّرحمان، از مـادرش عمره.« 

)تهذیب الّتهذیب: 295/9 ]263/9[(

ابن َحَجـر و عینـی گفته انـد: »نـزد عبدالـّرّزاق، بـه نقـل از  َمْعَمـر بـن ثابـت و قتـاده و جـز آن 

کـه آن جمـع یـازده مـرد بوده انـد.« )فتـح الباری بشـرح صحیـح البخاری:  دو، از انـس، ثابـت گشـته 

30/10 ]37/10[؛ عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: 84/10 ]168/21[(

ایـن انجمـن باده نـوش در سـال فتـح مّکـه، یعنی سـال هشـتم هجـری، در مدینۀ مشـّرفه 

کـه در صحیـح  گشـت و سـاقی اش انـس بـود؛ چنـان  یـد بـن سـهل برپـا  و در خانـۀ ابوطلحـه ز

آیـۀ خمـر _ و صحیـح مسـلم ]231-229/4[  بخـاری ]1688/4[ _ کتـاب تفسـیر: سـورۀ مائـده، در 

_ کتـاب اشـربه، بـاب تحریـم خمـر _ آمـده اسـت. سـیوطی )الـّدّر المنثـور: 321/2 ]172/3[( گفته 

یـه، از  اسـت: »آن را عبـد بـن حمیـد و ابو َیْعلـٰی ]المسـند: 101/6[ و ابن منـذر و ابوشـیخ و ابن مردو

کرده انـد.« انـس بـا ذکـر سـند روایـت 

کرده انـد: احمـد )المسـند: 181/3 و 227 ]25/4  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  نیـز آن را ایـن 

و 290(؛  الکبـرٰی: 286/8  )الّسـنن  بیهقـی  البیـان: 24/7 ]مـج5/ج37/7[(؛  و 102[(؛ طبـری )جامـع 

�)94 و   93/2 )الّتفسـیر:  ابن کثیـر 

کـه  گذشـت، شـمار حاضـران در آن جمـع یـازده تـن بـوده  کـه از  َمْعَمـر و قتـاده  چنـان 
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ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 30/10( ده تـن از ایشـان را یـاد نمـوده و آن سـان 

گفتـه اسـت: »پـس بدیـن سـان، نـام ده تـن را بـه دسـت  کتـاب )ص98( گذشـت،  کـه در همیـن 

کـه از ایـن قرارنـد: آوردیـم 

که در آن روز 58 سال داشت. 1. ابوبکر بن ابی قحافه 

که آن روز 45 ساله بود. 2. عمر بن خّطاب 

که 48 سال داشت. 3. ابوعبیدۀ جّراح 

کـه 44 سـاله بـود و ابن جـوزی )صفـة  یـد بـن سـهل، صاحـب آن انجمـن  4. ابوطلحـه ز

گویـد: ›بـه سـال 34 در 70 سـالگی درگذشـت.‹ الّصفـوه: 191/1 ]480/1[( 

کهنسال بود و پس از همین ماجرا درگذشت. که  5. سهیل بن بیضاء 

کعب. 6. ُابّی بن 

ک بن خرشه. 7. ابودجانه سما

8 . ابواّیوب انصاری.
9. ابوبکر بن شغوب.1

گفتــۀ درســت تر، در آن روز 18 ســال  گــروه بــوده و بــه  کــه ســاقی آن  10. انــس بــن مالــک 

ــم خمــر _ و بیهقــی )الّســنن  ــاب تحری کتــاب اشــربه، ب داشــته اســت. مســلم در الّصحیــح _ در 

کوچک تریــن آنــان بــودم، در حالــت ایســتاده،  کــه  الکبــرٰی: 290/8( از انــس آورده انــد: ›مــن 

ــودم.‹« ســاقی ب

کـه همانـا معـاذ بـن جبـل اسـت؛  گـروه بـر ابن َحَجـر پوشـیده مانـده  یازدهمیـن فـرد ایـن 

چنـان کـه در حدیـث قتـاده از انـس آمـده اسـت. آن را این کسـان با ذکر سـند روایت کرده اند: 

ابن  َجِریـر )جامـع البیـان: 24/7 ]مـج5/ج37/7[(؛ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 52/5(؛ عینـی )عمـدة 

1. در اإلصابه )22/4( ابوبکر بن شـعوب لیثی آمده که شـّداد یا اسـود و یا شـّداد بن اسـود نام داشـته و شـعوب نام مادرش 
کنانه بوده و ابن شـعوب پس از ُاحد اسـالم آورد.)غ.( بوده اسـت. پدر وی از بنی لیث بن بکر بن 

)133(
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القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 589/8 ]168/21[(؛ سـیوطی )الـّدّر المنثـور: 321/2 ]172/3[( بـه 

_ در حاشـیۀ  ی )شـرح صحیـح مسـلم ]150/13[(  َنـَوِو یـه؛  ابن مردو و  ابوشـیخ  و  ابن  َجِریـر  از  نقـل 

اإلرشاد َقسَطالنی )232/8( �

ی بـه سـال هجدهـم درگذشـت _ و هنـگام مـرگ  در آن روز، معـاذ 23 سـاله بـود _ زیـرا و

کـه ابن جـوزی )صفـة الّصفـوه ]502/1[( آورده اسـت. 33 سـال داشـت؛ چنـان 

اینـان از کسـانی بودنـد کـه چنـان کـه در همیـن کتاب )251/6( یاد شـد، پس از نازل شـدن 

کـه آیـۀ سـورۀ  گاه  آن دو آیـه در بـارۀ شـراب، بـاده می نوشـیدند و آن را تأویـل می نمودنـد تـا آن 

کار  کـه ایمـان آورده ایـد! همانـا مـی و قمـار و بت هـا و تیرهای قمار، پلیـد و از  مائـده فـرود آمـد: »ای کسـانی 

کـه چـون  شـیطان اسـت ... پس آیـا بازمی ایسـتید؟« ]مائـده/90-91[ و ایـن در سـال فتـح مّکـه بـود 

خشـم رسـول خـدا؟ص؟ را دیدنـد و از آیـۀ سـوم، پرهیـز دادن و بیم دهـی را فهمیدنـد، دسـت 

کشـیدیم!« کشـیدیم؛ دسـت  گفـت: »دسـت  کشـیدند و عمـر 

گویـد: »بـزرگان صحابـه؟مهضر؟ پـس از نـازل شـدن آیـۀ خمـر در  آلوسـی )روح المعانـی: 115/2( 

سـورۀ بقـره، بـاز شـراب نوشـیدند و گفتنـد: ›تنهـا آن چـه را بـه ما سـود می رسـاند، می نوشـیم.‹ 

کار دسـت نکشـیدند تـا آیـۀ سـورۀ مائـده نـازل گشـت.« و از ایـن 

ابن ابی حاتـم بـا ذکـر سـند از انـس آورده اسـت: »مـا بـاده می نوشـیدیم و سـپس ایـن آیـه 

نـازل شـد: ›تـو را از مـی و قمـار می پرسـند؛ ... .‹ ]بقـره/219[ پـس گفتیـم: ›چیزی از آن را می نوشـیم 

کـه ایمـان آورده ایـد! همانـا مـی  کـه مـا را سـود بخشـد.‹ پـس آیـۀ سـورۀ مائـده فـرود آمـد: ›ای کسـانی 

گفتنـد: ›بارخدایـا!  و قمـار و بت هـا و تیرهـای قمـار، پلیـد اسـت ... .‹ ]مائـده/90[ سـپس اصحـاب 

همانا دسـت کشـیدیم.‹« )الّدّر المنثور: 252/1 ]606/1؛ تفسـیر شـوکانی: 197/1؛ فتح القدیر: 222/1[(

کـه در تحریـم شـراب  عبـد بـن حمیـد بـا ذکـر سـند از عطـاء آورده اسـت: »نخسـتین آیـه 

نـازل شـد، ایـن بـود: ›تـو را از مـی و قمار می پرسـند ... .‹ ]بقـره/219[ پس برخی از مـردم گفتند: ›آن 

کـه اثـم گفتنـد: ›در چیـزی  کـه در آن اسـت، می نوشـیم.‹ و برخـی دیگـر   را بـرای سـودهایی 
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که ایمان آورده اید!  کسـانی  گناه[ در آن اسـت، خیری نباشـد.‹ سـپس این آیه فرود آمد: ›ای   =[ 

گفتنـد: ›بـاده  کـه مسـتید، بـه نمـاز نزدیـک مگردیـد ... .‹ ]نسـاء/43[ پـس برخـی از مـردم  در حالـی 

کـه مـا را از نمازگزاردن  می نوشـیم و در خانه هامـان می نشـینیم.‹ و برخـی گفتنـد: ›در آن چیـز 

کـه ایمـان  کسـانی  گشـت: ›ای  همـراه مسـلمانان بـازدارد، خیـری نیسـت.‹ پـس ایـن آیـه نـازل 

کشـیدند.« ]روح المعانـی  کار دسـت  آورده ایـد! همانـا مـی و قمـار و ... .‹ ]مائـده/90[ آن گاه، از ایـن 

تألیف آلوسی: 17/7[

کـه آیه هـای مربوط به شـراب چندگانه بـود و پیشـینیان در آن اختالف  بـه همیـن سـبب 

یدنـد و برخـی از آنـان دو آیـۀ سـورۀ بقـره و نسـاء را از آن میـان تأویـل نمودنـد، ایـن سـخنان  ورز

یخ تحریم شراب پدید آمده است: گون در بارۀ تار گونا

گروهـی بـه روایـت َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 83/20[ از طریـق معـاذ بـن جبـل اسـتناد   .1

کـه نخسـتین بـار بـه هنـگام بعثت، پیامبـر؟ص؟ از باده نوشـی و نیز سـتیزه گری مردان  نموده انـد 

گـر نگوییـم در اوایـل بعثـت _ در  نهـی فرمـود. ]أالوائـل سـیوطی: ص90[ پـس تحریـم شـراب _ ا

خـدا؟ص؟  رسـول  از  صحیـح  روایـت  سـخن،  ایـن  کننـدۀ  تأییـد  اسـت.  بـوده  هجـرت  اوایـل 

گناهـان اسـت ]الغدیـر: 257/6[ و تأّمـل در آیه هـای مربـوط  کـه باده نوشـی از بزرگ تریـن  اسـت 

کید و اسـتوار می کند. آیۀ نخسـت از این آیات در سـورۀ بقره، نخسـتین  به شـراب نیز آن را تأ

سـورۀ فـرود آمـده در مدینـه، اسـت )الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 132/1 ]107/1[؛ تفسـیر ابن َکثیـر: 
گشـت.1 کـه در اوایـل هجـرت نـازل  35/1؛ تفسـیر الخـازن: 19/1( و آیـۀ دوم در سـورۀ نسـاء 

کـه آیـۀ سـورۀ بقـره را موجـب حـرام بـودن شـراب شـمرده  کسـی باشـد  شـاید ایـن رأی هـر 

گشـت، آیـۀ تحریـم شـراب نیـز در آن فـرود آمـد.  گویـد: »چـون سـورۀ بقـره نـازل  اسـت. عایشـه 

الـّدّر  358/8؛  بغـدادی:  بغـداد خطیـب  یـخ  )تار نمـود.«  نهـی  کار  ایـن  از  رسـول خـدا؟ص؟  پـس 

گذشـت، سـورۀ بقره پس از ازدواج  کتاب )197/6(  که در همین  المنثور: 252/1 ]606/1[( و چنان 

پیامبر و عایشه نازل شد.

کتاب: 11/8 چاپ اّول خواهد آمد. که در همین  1. بنگرید به: مطالبی 
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کـــه حـــرام بـــودن شـــراب بـــه  جّصـــاص ]أحـــکام القـــرآن: 322/1[ همیـــن ســـخن را برگزیـــده 

ــاد  کتـــاب )254/6( یـ کـــه ســـخنش را در همیـــن  ــره اســـت؛ همـــان ســـان  ــورۀ بقـ موجـــب آیـــۀ سـ

ــران  ــته ای از صاحب نظـ ــد: »دسـ گویـ ــرآن: 60/3 ]41/3[(  ــکام القـ ــع ألحـ ــی )الجامـ ــم. ُقْرُطبـ نمودیـ

ـــیر  ـــز رازی )الّتفس ـــت.‹« نی گش ـــرام  ـــره، ح ـــورۀ بق ـــی آیـــۀ س ـــه، یعن ـــن آی ـــا همی ـــراب ب ـــد: ›ش گفته ان

گویـــد: »همیـــن آیـــه، یعنـــی آیـــۀ بقـــره، بـــر تحریـــم نوشـــیدن شـــراب داللـــت  الکبیـــر: 229/2 ]41/6[( 

نمایـــد.« همـــو )همـــان: 231/2 ]44/6[( وجوهـــی را در داللـــت آن بـــر حرمـــت شـــراب برشـــمرده 

اســـت.

کـه  کـه تحریـم شـراب بـه سـال چهـارم هجـری رخ داده؛ چنـان  2. َبـالُذری بـر آن اسـت 

کـه بنـا بر سـخِن گزیده،  در إمتـاع االسـماع َمْقریـزی )ص193( آمـده اسـت. ابن اسـحاق یـاد نمـوده 

تحریـم شـراب در ماجـرای بنی نضیـر بـه سـال چهـارم بـوده )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 

)الّسـیرة  ابن هشـام  و  ]166/21[(؛   82/10 البخـاری:  صحیـح  شـرح  فـی  القـاری  عمـدة  ]31/10[؛   24/10

بـر بنی نضیـر  گفتـه اسـت: »در مـاه ربیـع األّول سـال چهـارم، پیامبـر  الّنبوّیـه: 192/2 ]200/3[( 

فـرود آمـد و آنـان را شـش شـب در آن جـا محاصـره نمـود؛ و آیـۀ تحریـم شـراب همـان جـا نـازل 

کـرده اسـت. گشـت.« همیـن را ابن سـّید الّنـاس )عیـون األثـر: 48/2 ]24/2[( یـاد 

یه از جابر آورده اسـت: »پس  آن چـه ایـن رأی را تأییـد می کنـد، روایتـی اسـت که ابن مردو

از جنـگ احـد، شـراب حـرام گشـت.« )فتـح القدیـر شـوکانی: 71/2 ]75/2[( جنگ احد در سـال 

سوم رخ داد؛ پس عبارِت »پس از جنگ احد« تقریبًا همان سال چهارم می شود.

سـال  یعنـی  حدیبّیـه،  صلـح  سـال  در  شـراب  تحریـم  کـه  یـده  ورز یقیـن  ِدْمیاِطـی   .3

کـه در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )24/10 ]31/10[( و عمـدة القـاری فی  ششـم، بـوده؛ چنـان 

آمـده اسـت. البخـاری )82/10 ]166/21[(  شـرح صحیـح 

که  گشـت  4. شـراب در سـال فتح مّکه، سـال هشـتم هجری، و در همان روزی تحریم 

کـه در آن،  انجمـن یـاد شـده در خانـۀ ابوطلحـه برپـا شـد. ایـن تحریـم بـا آیـۀ سـورۀ مائـده بـود 

102/7

)137(



143 غلّو ورزیدن در بارۀ ابوبکر

کـه عمـر و همراهانـش در آن  بیم دهـی و پرهیـز دادن بـه چشـم می خـوَرد. بـا همیـن آیـه بـود 

کشیدیم!« کشیدیم؛ دست  گفت: »دست  کشیدند و عمر  انجمن، از باده نوشی دست 

کـه  ی بیـان شـده  ایـن سـخن بـا هیـچ حّجتـی تأییـد و تقویـت نگشـته و تنهـا از آن رو

شراب نوشـی آن مـردان از صحابـه را درسـت وانمـود سـازد و آن را پیـش از تحریـم شـراب قـرار 

کـه ابن َحَجـر بدین سـخن حکم قطعـی نمی کند؛ بلکـه آن را از ظاهر حدیث  دهـد. می بینیـد 

البخـاری: 274/8  البـاری بشـرح صحیـح  ی )فتـح  یافـت می نمایـد. و ]المسـند: 381/1[ در احمـد 

کـه تحریـم شـراب در سـال فتـح مّکـه، سـال هشـتم، بـوده؛  گویـد: »بـه ظاهـر برآیـد   )]279/8[

زیـرا احمـد از طریـق عبدالّرحمـان بـن وعلـه روایـت نمـوده اسـت: ›در بـارۀ فـروش شـراب، از 

کـه  گفت:“رسـول خـدا؟ص؟ را دوسـتی از ثقیـف یـا دوس بـود  ابن عّبـاس پرسـیدم. ابن عّبـاس 

ی آمد و َمشـکی شـراب آورد تا بـه او هدیه دهد.  بـه سـال فتـح مّکـه در همیـن شـهر بـه دیـدار و

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ای ابوفـالن! آیـا ندانسـته ای که خداوند شـراب را حرام فرموده اسـت؟ 

گفـت: بـرو و آن را بفـروش! رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ای  ی نمـود و  پـس آن مـرد بـه غـالم خـود رو

کسـی  کـه آن را بفروشـد. فرمـود:  گفـت: فرمانـش دادم  کار فرمـان دادی؟  ابوفـالن! او را بـه چـه 

کـه نوشـیدنش را حـرام فرمـود، فـروش آن را نیـز تحریـم نمـود. سـپس فرمـان داد تـا آن را در آبـراه 

یختنـد.”‹« شـنی ر

کــه تحریــم شــراب در ســال فتــح مّکــه  نهایــِت آن چــه از ایــن حدیــث برآیــد، ایــن اســت 

کــه در ایــن ســال حــرام شــد؛ زیــرا آن مــرد از محیــط و فضــای  گشــت، نــه آن  بــه آن مــرد ابــالغ 

تبلیــغ احــکام دور بــود و میــان اعــراب صحرانشــین رفــت و آمــد داشــته، حّتــی از اصــول 

ی بــه رســول خــدا؟ص؟  کــه و گــواه ایــن مطلــب آن اســت  معاشــرت و دوســتی خبــر نداشــت. 

کســی  کــه بــه  کــه حّتــی در فــرض حــرام نبــودِن آن، از چیزهایــی نیســت  شــراب هدیــه نمــود؛ 

گــردد. اّمــا ایــن مــرد از عاّمــۀ مــردم بــود و بــر همــان آییــن رایــج میــان مــردم  چــون پیامبــر هدیــه 

ــود. ــیر می نم ــادی ِس ــفله و ع س
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خلیفه در دوران مسلمانی

و اّما ابوبکر در دوران مسلمانی؛ ما از نبوغ علمی، پیشگامی در جهاد، برجستگی اخالقی، 

سخت کوشی در عبادت، و یا پایبندی به اصول و اعتقادات، در وی نشانی نیافته ایم.

کـه درخور اعتنا  ی روایت نشـده  ی در دانـش تفسـیر؛ در ایـن زمینـه چیزی از و اّمـا نبـوغ و

ی شـما اسـت. بـه آن هـا نظـر افکنیـد؛ در آن هـا  کتاب هـای تفسـیر و حدیـث پیـش رو باشـد. 

کـه عطـش تشـنه ای را سـیراب سـازد یـا نیـاز جسـت و جوگری را  ی نتوانیـد یافـت  چیـزی از و

کـه او نیـز همچـون رفیقـش، عمـر بـن خّطـاب،  ی روایـت شـده  پاسـخ گو باشـد. آری؛ در بـارۀ و

کـه هـر عرب زبـان اصیلـی، حّتـی مـردم  معنـای »أّب«1 را نمی دانسـت، یعنـی همـان واژه ای 

کـه حّتـی مـردم عـادی نیـز  صحرانشـین عـرب، بـا معنایـش آشـنایند و جـای شـگفتی نیسـت 

کـه همـواره مـردم عـرب در هـر  کلمـات عربـی اسـت  آن را بداننـد. ایـن واژه نیـز همچـون دیگـر 

کـه  کسـی  کلمـۀ غیرعربـی راه یافتـه بـه ایـن زبـان نبـود2 تـا  سـفر و حضـری بـر زبـان می راندنـد و 

کـه مـردم  کلمـات کم کاربـرد بـه شـمار نمی رفـت  معنایـش را نمی دانـد، معـذور باشـد؛ و نیـز از 

کار برند تا شناختش از برخی مردم دور ماَند. عرب آن را اندک به 

مایـۀ شـگفتی بسـیار اسـت کـه برخـی گرایش  منـدان به ابوبکـر3 چنین بهانـه آورده اند که 

یـد و بدیـن سـبب، در بیـان مفّصـل معنـای أّب  ی در تفسـیر قـرآن همـواره احتیـاط می ورز و

کریـم  کـه احتیـاط در بیـان مقصودهـای قـرآن  گاهـان می داننـد  پرهیـزگاری بـه خـرج داد. اّمـا آ

یانیدیـم؛ و انگـور کلمـه در سـخن خـدای تعالـی در سـورۀ عبـس ]27-31[ آمـده اسـت: »پـس در آن، دانه هـا رو  1. ایـن 
یتـون و خرمـا؛ و بوسـتان های ُپردرخـت؛ و میـوه    و درخـت پرشـاخ و بـرگ ] کـه شـاخه هایش آویـزان اسـت[؛ و درخـت ز

و علف.«

کلمــه غیرعربــی اســت  کــه ایــن  کــه ابن َحَجــر )فتــح البــاری بشــرح صحیــح البخــاری ]271/13[( اّدعــا نمــوده  2. اّمــا ایــن 
کتــاب )100/6(  و بعــدًا بــه زبــان عــرب راه یافتــه و از ایــن رو، دو خلیفــه معنایــش را نمی دانســتند؛ پاســخ آن در همیــن 

گذشــت.

3. همچون ُقْرُطبی ]الجامع ألحکام القرآن: 27/1؛ 145/19[ و سیوطی ]الّدّر المنثور: 421/8[�
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کـه  و تعییـن مـواد و تبییـن مجمـل و تأویـل متشـابه و چیزهایـی از ایـن دسـت واجـب اسـت 

کـدام احتیـاط،  گشـته؛ و اّمـا  کاوش، در دیـن منـع  شـتاب ورزی در آن هـا، بـدون تحقیـق و 

کـه معنـای واژگان زبانـش را _ که البّتـه به طبع و بر  یشـه دار در زبـان عـرب را بازمـی دارد  عـرِب ر

پایۀ سرشت خویش، آن را می شناسد _ بفهمد؟

گاهـی کامـل نداشـته؛ پس آیـا در قـرآن حکیم،  گیریـم کـه ایـن مـرد بـه زبـان مـردم خویـش آ

کهـه«  کـه روشـنگر »فا گرامـی، بـه ایـن سـخن خـدای سـبحان نیندیشـیده   در دنبالـۀ همـان آیـۀ 

کـه خـدای منـّزه واال بـر مـردم  یابـد  و »أّب« اسـت: »برخـورداری بـرای شـما و چهارپایانتـان.« تـا در

پایانشـان از  مّنـت نهـاده و بـه آنـان، میـوه را بخشـیده تـا خـود بخورنـد و أّب را عطـا نمـوده تـا چار

آن بچرنـد؟ پـس آن میـوه اسـت و ایـن علـف.

کـه در بـارۀ آیـه ای، از  کـرده اسـت  ابوالقاسـم َبَغـوی از ابن ابی ملیکـه بـا ذکـر سـند روایـت 

ی گفـت: »هـر گاه در بارۀ کتاب خدا سـخنی گویـم که خداوند قصد  ابوبکـر سـؤال نمودنـد. و

نفرمـوده، کـدام زمیـن مـرا در خـود بگنجاَنـد _ یـا: کـدام آسـمان بر مـن سـایه افکَند _ ؟«

کــه از ابوبکــر در بــارۀ ایــن ســخن  ابوعبیــده از ابراهیــم تیمــی بــا ذکــر ســند روایــت نمــوده 

را  چیــزی  خــدا  کتــاب  بــارۀ  در  گــر  »ا گفــت:  او   .»
ً
ا ا�بّ و  اکه�قً  �ن »و  پرســیدند:  تعالــی  خــدای 

کــدام زمیــن مــرا در خــود  ــا:  ــر ســرم ســایه می افکنــد _ ی کــدام آســمان ب ــم،  کــه نمی دان ــم   بگوی

جای دهد _ ؟«

کتاب خدا _ تبارک و تعالی _ سـخنی  گاه در بارۀ حرفی از  در لفظ ُقْرُطبی آمده اسـت: »هر 

کـه خداونـد قصـد نفرمـوده، کـدام آسـمان بـر مـن سـایه افکَنـد و کـدام زمیـن مـرا در خـود  گویـم 

کنم؟« کجا روم و چه  جای دهد و 

145/19[(؛  ]27/1؛   29/1 القـرآن:  ألحـکام  )الجامـع  ُقْرُطبـی  کرده انـد:  یـاد  کسـان  ایـن  را  آن 

]704/4[(؛   253/3 )الکّشـاف:  زمخشـری  ]ص47[(؛  ص30  الّتفسـیر:  أصـول  )مقّدمـة  ابن تیمّیـه 

)أعـالم  ابن قّیـم  اسـت _ ؛  شـمرده  صحیـح  را  آن   )6/1 )همـان:  _ همـو   )5/1 )الّتفسـیر:  ابن کثیـر 
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]354/4[(؛   374/4 )الّتفسـیر:  خـازن  آن؛  شـمردن  صحیـح  ضمـن   )]54/1[ ص29  الموّقعیـن: 

ابو الّسـعود )الّتفسـیر ]112/9[( _ در حاشـیۀ تفسـیر رازی )ص389( _ ؛ سـیوطی )الّدّر المنثور: 317/6 

]421/8[( بـه نقـل از ابوعبیـد در الفضائـل و عبـد بـن حمیـد؛ ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیح 

بـی )الّتفسـیر: 180/4( بـدان اشـاره نمـوده اسـت.
ْ
َکل البخـاری: 230/13 ]271/13[(. نیـز ابن ُجـَزّی 

کالله

کـه در آیـۀ تابسـتان1  کاللـه را  کـه خلیفـه هماننـد آن همتـای خویـش، معنـای  می بینیـد 

کاله فتوا  در آخر سـورۀ نسـاء آمده، نمی دانسـت: »از تو فتوا می خواهند. بگو: خداوند شـما را در بارۀ 

کـه فرزنـدی نـدارد، بمیـرد و خواهری داشـته باشـد، خواهـر را نیمی از آن چـه او بر جای  گـر مـردی  می دهـد: ا

نهاده، رسـد ... .« ]نسـاء/176[

نموده انــد  روایــت  از شــعبی  ثقــه،  یانــی  راو و  بــا ســندی صحیــح  پیشــوایان حدیــث 

گفــت: »مــن بــا رأی خویــش در بــارۀ آن ســخن  ی  کاللــه از ابوبکــر ســؤال شــد. و کــه در بــارۀ 

گــر خطــا باشــد، از مــن و شــیطان  گــر درســت باشــد، از جانــب خــدا اســت؛ و ا می گویــم. ا

کاللــه وارثــی اســت غیــر از فرزنــد و پــدر.«  اســت و خــدا و رســولش از آن بیزارنــد. بــه بــاور مــن، 

کــه آن چــه را ابوبکــر  گفــت: »مــن از خداونــد شــرم مــی ورزم  چــون عمــر بــه خالفــت رســید، 

گفتــه، رد نمایــم.«

کرده انـد: سـعید بـن منصـور؛ عبدالـّرّزاق ]المصّنـف:  آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت 

365/2(؛  )الّسـنن:  دارمـی  415/11[؛  اآلثـار:  و  األحادیـث  فـی  ]المصّنـف  ابن ابی  َشـیبه  304/10[؛ 

الکبـرٰی:  )الّسـنن  بیهقـی  ابن منـذر؛  ]مـج3/ج284/4[(؛   30/6 البیـان:  )جامـع  طبـری  ابن  َجِریـر 

کـه در )کنـز العّمـال: 20/6 ]79/11[( آمـده اسـت _ آن  223/6(. سـیوطی در الجامـع الکبیـر _ چنـان 

گـزارش نمـوده و ایـن کسـان نیـز از آن یـاد کرده انـد: ابن کثیر )الّتفسـیر: 460/1(؛ خازن  را از ایشـان 

�)]82/1[ ص29  الموّقعیـن:  )أعـالم  ابن قّیـم  ]333/1[(؛   367/1 )الّتفسـیر: 

گشت، بدین نام خوانده شد. )م.( که چون این آیه در فصل تابستان نازل  گذشت  1. پیش تر 
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کاللــه  کــه  ی نخســت اعتقــاد داشــت  گویــد: ایــن ســخن، نظــِر دوم ابوبکــر بــود. و امینــی 

ی هم بــاور  کــه فقــط فرزنــد نداشــته باشــد. عمــر بــن خّطــاب نیــز در ایــن رأی بــا و کســی اســت 

گراییدنــد )الجامــع ألحــکام القــرآن ُقْرُطبــی: 77/5  کــه دیدیــد،  بــود و ســپس هــر دو بــه آن بــاور 

کســی  گویــد: »مــن واپســین  ]51/5[( و آن گاه، در آن نیــز دچــار اختــالف شــدند. ابن عّبــاس 

ی گفــت: ›مــن و ابوبکــر  ی دیــدار داشــتم. و کــه نــزد عمــر بــن خّطــاب حضــور یافتــم و بــا و بــودم 

گفتــم.‹« ]تفســیر ابن َکثیــر:  کــه مــن  کاللــه اختــالف داشــتیم؛ و ســخن همــان اســت  در بــارۀ 

کــم1 و ذهبــی2 و ابن َکثیــر3 از  595/1[ در روایــت صحیــح از بیهقــی ]الّســنن الکبــرٰی: 225/6[ و حا

کــه نــزد عمــر حضــور داشــتم و از او شــنیدم  کســی بــودم  ابن عّبــاس آمــده اســت: »مــن واپســین 

گفــت: ›گفتــم  گفتــی؟‹  گفتــم.‹ پرســیدم: ›چــه  ــه مــن  ک گفــت: ›ســخن همــان اســت  کــه 

که فرزند ندارد.‹« کالله آن است 

گفـت: »مـن  کـه بـه خالفـت رسـیده بـود،  گذشـت، عمـر پیش تـر در هنگامـی  کـه  چنـان 

گفتـه بـود: »بـر مـن زمانـی  کـه در ایـن زمینـه، بـا ابوبکـر مخالفـت نمایـم.« و نیـز  شـرم مـی ورزم 

کـه پـدر و فرزنـد  کـه کاللـه کسـی اسـت  کنـون بـر آنـم  کـه معنـای کاللـه را نمی دانسـتم. ا درآمـد 

که ضربت  گفت  ندارد.« ]الّسـنن الکبرٰی: 224/6[ اّما سـخن یاد شـده از ابن عّباس را هنگامی 

گفـت و او بـدان چـه می گفـت، بینـا بـود! خـورده بـود و پـس از همـۀ سـخنان پیشـین، چنیـن 

کـه خلیفـۀ نخسـت در بیـان معنـای أّب، بـدان تیـزی و تنـدی  مـن ندانـم آن احتیاطـی 

کـدام زمیـن او را در خـود جـای  ی سـایه افکْنـد؛  کـدام آسـمان بـر و گریخـت؛  کجـا  داشـت، 

کـه بیراهـه اش را از راه  کـه در دیـن خـدا رأیـی ابـراز نمـود  گاه  کـرد آن  کجـا رفـت و چـه  داد؛ 

کـه آیـا از خداونـد اسـت یـا از خـود او و شـیطان؟ چگونـه آیۀ تابسـتان بر  نشـناخت و ندانسـت 

کـه پیامبـر؟ص؟ برای شـناخت کالله، آن را کافی دانسـت _ چنان  ی پوشـیده ماْنـد، حـال آن  و

1. در المستدرک علی الّصحیحین )304/2 ]332/2[( ضمن صحیح شمردن آن.

که آن را صحیح شمرده است. کم را پذیرفته  2. در تلخیص المستدرک علی الّصحیحین؛ وی سخن حا

که این حدیث را صحیح شمرده است. کم و تأیید آن  کردن از سخن حا 3. در تفسیرش )595/1( ضمن یاد 
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گذشـت؟ و چگونـه ایـن سـخن خـدای تعالـی بـر او پنهـان ماْنـد:  کتـاب )127/6(  کـه در همیـن 

گـر نمی دانیـد، از اهـل ذکـر بپرسـید!« ]نحـل/43[ چـرا نپرسـید و نیاموخـت و بـه اهـل ذکـر اعتنـا  »ا

گویـا احـکام دارای حـّد و مـرز معّیـن  آنـان را می شـناخت؟  کـه بی تردیـد  ننمـود، در حالـی 

کسـی در بـارۀ آن هـا می توانـد نظـری داشـته  نیسـتند و وابسـتۀ شـانس و بخـت هسـتند و هـر 

کـس را مجـال هسـت تـا در بـارۀ هـر چـه از  گـر ایـن خواب هـا راسـت باشـند، پـس هـر  باشـد! ا

گـر درسـت باشـد، از خـدا  گویـد: »ا ی پرسـند، بـه رأی خـود فتـوا دهـد و  کتـاب و سـّنت، از و

گـر خطـا باشـد، از مـن و شـیطان اسـت.« اسـت؛ و ا

یـدن بـر خـدا و رسـول او اسـت؛  آری؛ ایـن گونـه فتـوا دادن بـه رأی، نیازمنـد گسـتاخی ورز

گویـا  گـروه دیگـر، اسـت.  و آن بـرای هـر کسـی دسـت ندهـد، بلکـه بی تردیـد ویـژۀ گروهـی، جـز 

دلیل هـای  از  احـکام  اسـتنباط  نـه  اسـت،  همیـن  نیـز  سـّنت  اهـل  نـزد  اجتهـاد  معنـای 

کـه ایشـان کسـانی هماننـد ایـن افـراد را  کتـاب و سـّنت. از همیـن جـا اسـت  تفصیلـی اش در 

مجتهد می شمارند:

کتاب: 323/1� _ عبدالّرحمان بن ملجم، قاتل موالمان امیرالمؤمنین. بنگرید به: همین 

کتــاب:  _ ابوالغادیــه، قاتــل صحابــی بزرگــوار عّمــار بــن یاســر؟س؟ . بنگریــد بــه: همیــن 

�328 /1

فـی  )الفصـل  و شایسـته.  ک  پـا و  انسـان بی گنـاه  قاتـل هـزاران  ابی سـفیان،  بـن  یـة  _ معاو

)]310/7[  279/7 ابن َکثیـر:  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  89/4؛  ابن حـزم:  تألیـف  النحـل  و  الملـل 

ابن َکثیـر:  تألیـف  النهایـه  و  )البدایـة  عصیان گـر.  فرزنـد  عصیان گـِر  آن  نابغـه،  بـن  _ عمـرو 

)]314/7[  283/7

کشت و با همسرش زنا نمود.1 که مالک را به ستم  کسی  _ خالد بن ولید، 

الکامـل _ )167/7  _ در حاشـیۀ  ابن شـحنه  المناظـر  ابن کثیـر )223/6 ]355/6[(؛ روض  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة   .1
آمـد. خواهـد  تفصیلـش  و   )]192-190/1[
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کـه امامتـش بـا  کـه بـر امـام حـق  نـی: ص232[ 
ّ

صـول الدیـن باِقال
ُ
_ طلحـه و زبیـر ]الّتمهیـد فـی أ

یدند. گشـته بـود، شـور گزینـش ثابـت  نـّص و 

کارنامه های  یدادهای بس زشت و نابهنجار را رقم زد و  _ یزید، آن باده نوش بدکار که رو

سیاه داشت. )البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 223/8 ]245/8[(

کســـان را مجتهـــد در دیـــن خـــدا و در آن رأی هـــای دور از حکـــم اســـالم  آری؛ آنـــان ایـــن 

ـــه، ایشـــان را ســـزاوار  و شـــریعت حـــق، صاحـــب تأویـــل می داننـــد و در آن ســـتم های تجاوزگران

گویـــد: »گمـــان مـــا در بـــارۀ ایـــن صحابـــه در  پـــاداش می داننـــد. ابن َحَجـــر )اإلصابـــه: 151/4( 

کار  کـــه ایشـــان در ایـــن مـــوارد دارای تأویـــل بوده انـــد؛ و مجتهـــد خطـــا آن نبردهـــا، ایـــن اســـت 

کنـــد، ثبـــوت آن در حـــّق  را یـــک پـــاداش اســـت. هـــرگاه ایـــن در بـــارۀ یکایـــک مـــردم صـــدق 

ــٰی اســـت.« ـ
َ
ــزاوار تر و أول ــه سـ صحابـ

مرحبـا، مرحبـا بـه ایـن دیـن! بـه بـه! که مجتهـدان اّمت محّمـد؟ص؟ چه بسـیارند و حّتی 

آزاد  فرزنـدان  و  احـزاب  افـراد خشـن  و  و پس مانـدۀ عـرب  َپسـت  مردمـان  و  فرومایـگان شـام 

گشـته اند! شـدگاِن ]فتـح مّکـه[ مجتهـد و تأویل گـر 

زهـازه بـر آن آراسـته شـدگان بـه جامـۀ ]زیبـای[ اجتهـاد؛ آن ریشـه های فسـاد و کشـندگان 

بـه شـرع و قانـون اسـالم و مقـام قدسـی پیامبـر و بیـرون  برگزیـدگان نیـک و هجـوم آورنـدگان 

یـدگان در شـّر  گـروه ستم پیشـۀ سـرکش و ورز کتـاب و سـّنت؛ همـان  از فرمانبـری   شـوندگان 

ک، زیـر پرچم ]معاویه[، کسـی کـه پیامبر بزرگوار او را آزاد شـده  و فسـاد و دشـمنی بـا خانـدان پـا

فرزنـد آزاد شـده و لعنت شـده فرزنـد لعنت شـده خواْنـد1 و بـه راسـتی فرمـود: »آفـت دیـن سـه تن 

هستند: فقیه بدکار، پیشوای ستم پیشه، و مجتهد نادان.« )کنز العّمال: 212/5 ]183/10[(

ایـن برجسـتگان بـرای ننگ و عیب اسـالم بسـنده اند؛ همین صاحبـان چنین رأی های 

کـه سـاحت جرم پیشـگان را از آلودگـی بدکاری و نفـاق می زدایند  گمراه گـر و قلم هـای زهرآلـود 

کتاب: 251/3 و 252� 1. بنگرید به: همین 
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َمرکـب  یـک  بـاِر  لنگـه  دو  را  ک  ناپـا و  ک  پـا و  حـق،  بـر  و  باطـل  بـر  زشـت کردار،  و  نیکـوکار  و 

می سـازند و بـا چنیـن سـخنان سسـت و اّدعاهـای بی دلیـل و رأی هـای بـی ارزش، اّمـت را 

کتـاب و سـّنت  گمراهـی می کشـند و آن جنایت هـای بـزرگ در حـّق خداونـد و رسـولش و   بـه 

کوچک جلوه می دهند.  ی و هوادارانشـان را در چشـم جامعۀ دیندار  و جانشـین و خاندان و

کـه از دهانشـان بیـرون می آید؛ جـز دروغ نمی گویند.« ]کهـف/5[ »پس هرکه  »بـزرگ ]و نـاروا[ سـخنی اسـت 

کنـد، آن را بینـد و هرکـه هم سـنگ ذّره ای بـدی کند، آن را بینـد.« ]زلزله/7 و 8[ هم سـنگ ذّره ای نیکـی 

کـه دِر تأویـل و اجتهـاد را گشـود و بـا ایـن دو، سـاحت آن جرم پیشـگان  نخسـتین کسـی 

کـرد، خلیفـۀ  را پیراسـت و بـا صاحبـان آن جنایت هـا و زشـتی ها مالطفـت و بـذل و بخشـش 

گناهـان سـنگینش  کـه بـا همیـن بهانـۀ سـاختگی، دامـن خالـد بـن ولیـد را از آالیـش  اّول بـود 

کـه بـه خواسـت خـدای تعالـی، تفصیـل آن را  ی دور سـاخت؛ چنـان  ک نمـود و حـد را از و پـا

خواهیـم آوْرد.

کـه آن چـه از او در  ایـن نمونـه ای بـود از پیشـگامی خلیفـه در دانـش تفسـیر؛ در عیـن ایـن 

ایـن زمینـه روایـت شـده، انـدک اسـت، حافـظ جالل الّدیـن سـیوطی )اإلتقـان فـی علـوم القـرآن: 

بـه تفسـیر اشـتهار داشـتند: خلفـای چهارگانـه،  از صحابـه  تـن  گویـد: »ده   )]204/4[ 328/2

یـد بـن ثابت، ابوموسـی اشـعری، و عبداهلل بـن زبیر.  ابن مسـعود، ابن عّبـاس، ُابـّی بـن کعـب، ز

ی روایـت شـده، علـی بن ابی طالب اسـت و  کـه بیـش از همـه از و و اّمـا در میـان خلفـا، کسـی 

گشـته؛ زیـرا آنـان زودتـر درگذشـتند. همیـن موجـب  از آن سـه تـن دیگـر بسـیار انـدک روایـت 

ی در تفسـیر چیـزی یادداشـت نکـردم، مگـر  اندکـِی روایـت حدیـث از ابوبکـر اسـت. مـن از و

کـه از ده حدیـث درنمی گـذرد. و اّمـا علـی؛ از او بسـیار روایـت شـده  اخبـاری بسـیار انـدک 

فیل روایت نموده اسـت: ›علی را دیدم که خطبه  اسـت.  َمْعَمـر از وهـب بـن عبـداهلل، از ابوالّطُ

کـه بـه خـدا سـوگند! در بـارۀ چیـزی نمی پرسـید،  کنیـد؛  می خواْنـد و می گفـت:“از مـن سـؤال 

کـه بـه خـدا سـوگند!  گاه کنـم. در بـارۀ کتـاب خـدا از مـن بپرسـید؛  کـه شـما را از آن آ مگـر ایـن 
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گشـته یـا روزگاهـان، در دشـت فـرود  کـه می دانـم شـبانگاه نـازل  هیـچ آیـه ای نیسـت، مگـر آن 

کوه.”‹« آمده یا در 

ابوُنَعیـم )حلیـة األولیـاء ]65/1[( از ابن مسـعود بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت: »همانا قرآن 

بـر هفـت حـرف نـازل گشـته کـه هـر یـک از آن ها ظاهری و باطنـی دارد؛ و هم ظاهـر و هم باطن 

آن نزد علی بن ابی طالب است.«

ی )همـان ]67/1-68[( از طریـق ابوبکـر بـن عّیـاش، از نصیـر بـن سـلیمان احمسـی،  نیـز و

کـرده اسـت: »بـه خـدا سـوگند! هیـچ آیـه ای نـازل نشـده، مگـر ایـن  از پـدرش، از علـی روایـت 

کجـا فـرود آمـده اسـت. هرآینـه پـروردگارم بـه مـن دلـی خـردورز   کـه می دانـم در بـارۀ چـه چیـز و 

و زبانی پرسشگر بخشیده است.«

کسـی نیسـت تـا از ایـن مـرد  گفتـار سـیوطی چیسـت؟ آیـا  گویـد: ایـن تناقـض در  امینـی 

گـر بـا آن پی جویـی و چیره دسـتی، ]بیـش از[ ده حدیـث در دانـش تفسـیر از ابوبکر  کـه ا بپرسـد 

نیافته، چگونه او را در شـمار صحابۀ اشـتهار یافته به تفسـیر شـمرده اسـت؟ آری؛ او را خوش 

کـه در بـارۀ آن حضـرت  ی و موالمـان امیرالمؤمنیـن فـرق نگـذارد، در حالـی  کـه میـان و افتـاده 

کـه خـدای تعالـی فرموده اسـت: »بگو: آیـا برابرند آنان که  آن چیزهـا را روایـت نمـوده؛ غافـل از آن 

که نمی دانند؟« ]زمر/9[ می دانند و آنان 

پیشگامی خلیفه در سّنت

کـــه احمـــد، پیشـــوای حنبلیـــان، )المســـند:  ی در ســـّنت؛ همـــۀ آن چـــه  اّمـــا پیشـــگامی و

کـــه بیـــش از 20 مـــورد آن هـــا تکـــراری  ی ثبـــت نمـــوده 80 حدیـــث اســـت  2/1-14 ]5/1-25[( از و

کتـــاب  کـــه احمـــد  ی مانـــده، حـــال آن  اســـت و تنهـــا نزدیـــک بـــه 60 روایـــت نامکـــّرر خالـــص از و

گزینـــش نمـــوده و یـــک میلیـــون حدیـــث از بـــر  خویـــش را از میـــان بیـــش از 750/000 حدیـــث 
داشـــته اســـت.1

د نخست المسند.
ّ
1. تذکرة الُحّفاظ ذهبی )17/2 ]431/2[(؛ شرح حال احمد در پایان مجل
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و آن  گــردآورده  را در 72 حدیــث  ی  از تالش هــای عظیــم، احادیــث و پــس  ابن َکثیــر 

یــخ الخلفــاء ســیوطی: ص62 ]ص86[( جالل الّدیــن  را مســند الّصّدیــق نــام نهــاده اســت. )تار

ــران  ــه جب ــث، ب ــه در حدی ــر و احاط ــا تبّح ــردن، و ب ک ــن  ــاال و پایی ــی و ب ــس از بررس ــیوطی پ س

کار ابن َکثیــر  پرداختــه و حدیث هــای ابوبکــر را بــه 104 عــدد رســانیده و همــۀ  کاســتی های 

کــرده اســت. یــخ الخلفــاء )ص59-64 ]ص81-88[( یــاد  آن هــا را در تار

گاه روایـت شـود کـه ابوبکـر دارای 142 حدیـث اسـت کـه مسـلم و بخاری تنهـا در 6 مورد 

از آن هـا اّتفـاق نقـل دارنـد؛ و 11 مـورد را فقـط بخـاری و یـک مـورد را تنهـا مسـلم آورده اسـت. 

یـاض الّصالحیـن صّدیقـی: 23/2[ ]شـرح ر

پژوهندگان را رسـد تا در سـند یا متن شـماری از این حدیث ها مناقشـه ورزند؛ زیرا برخی 

گوینـده ای هسـتند، همچـون ایـن  از آن هـا اصـواًل حدیـث بـه شـمار نیاینـد و تنهـا سـخنی از 

گفتار وی خطاب به سـبط پبامبر، حسـن؟س؟ : »پدرم فدای کسـی که به پیامبر شـبیه اسـت، 

کار جنـگ مشـورت نمـود.« و نیـز: »همانـا رسـول خـدا؟ص؟  نـه بـه علـی!« و نیـز: »رسـول خـدا در 

شتری به ابوجهل هدیه نمود.«

کتـاب و سـّنت  بـا  یـا  کـه سـاختگی هسـتند و  در بـارۀ برخـی از آن هـا نیـز حکـم شـده 

ی  ناسـازگارند و ِخرد و منطق و فطرت، آن ها را نادرسـت می شـمارد؛ همچون این سـخنان و

]بـه روایـت از پیامبـر[:

گر من در میان شما به پیامبری برانگیخته نمی شدم، هرآینه عمر برانگیخته می شد. 1. ا

2. آفتاب بر هیچ مردی بهتر از عمر نتابیده است.

گریستن زنده بر مرده، بر آن مرده آب جوشان می پاشند. 3. همانا با 

که حرارت جهّنم بر اّمت من، همچون حّمام است. 4. جز این نیست 

که هیچ یک از آن ها صحیح نیست: اّما حدیث نخست؛ چند طریق دارد 

ــندش  ــه در سـ کـ ــت  ــال: 216/3[ اسـ ــاء الّرجـ ــی ضعفـ ــل فـ ــدّی ]الکامـ ــق اّول از آِن ابن عـ طریـ
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کســـان راه دارنـــد: ایـــن 

کـه شـرح حالـش در زنجیـرۀ  یـک. زکرّیـا بـن یحیـی وّکار. یکـی از دروغگویـان بـزرگ بـوده 

گذشـت. کتـاب )230/5(  دروغگویـان در همیـن 

و خـودش  اسـت  ناپذیرفتنـی  و  بـس زشـت  گویـد: »حدیثـش  ازدی  بکـر.  بـن  بشـر  دو. 

)]26/2[  20/2 المیـزان:  )لسـان  ناشـناخته.« 

گویـد:  سـه. ابوبکـر بـن عبـداهلل بـن ابی مریـم غّسـانی. احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 39/2[ 

ی ضعیـف بـوده و عیسـی بـن یونـس، او را قبـول نداشـت.« از ابـوداوود، از احمد نقل شـده  »و

گفتـه اسـت: »از ابن معیـن در بـارۀ  ی اعتبـاری نـدارد. ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 405/2[  کـه و

بـس زشـت  و دارای حدیـث  را ضعیـف  ی  ابوزرعـه و او ضعیفـش شـمْرد.«  و  ی پرسـیدم   و

ی  گویـد: »حدیثـش ضعیـف اسـت. دزدان در راه بـر و و ناپذیرفتنـی خوانـده اسـت. ابوحاتـم 

گفتـه اسـت: »او قـوی  گشـت.«1 جوزقانـی  درآمدنـد و دارایـی اش را ربودنـد و او آشـفته عقل 

ابن سـعد  و  اسـت  شـمرده  ضعیفـش  ص262[  المتروکـون:  و  الّضعفـا  ]کتـاب  نسـائی  نیسـت.« 

گفتـه  گویـد: »بسـیار حدیـث می گفـت و ضعیـف بـود.« داَرُقْطنـی  ]الّطبقـات الکبـری: 467/7[ 

است: »حدیثش مردود است.« )تهذیب الّتهذیب: 29/12 ]33/12[(

کسان در سندش راه دارند: که این  طریق دوم نیز از آِن ابن  عدّی است 

الّرجـال:  یـک. مصعـب بـن سـعید، ابوخیثمـۀ مّصیصـی. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء 

گویـد: »حدیث هـای ناپذیرفتنـی از افـراد ثقـه روایـت می کنـد و حدیـث را تحریـف   ]364/6

]الّثقـات: 175/9[  ابن حّبـان  ی آشـکار اسـت.«  روایـات و گویـد: »ضعـف در  نیـز  می نمایـد.« 

کـه ندانـد چـه  گویـد: »او پیـری اسـت نابینـا  گفتـه اسـت: »فـردی فریب گـر بـود.« صالـح جـزره 

گفتـه اسـت: »این هـا جـز حدیث هـای  کـرده و  می گویـد.« ذهبـی نیـز حدیث هایـی از او یـاد 

بـس زشـت و ناپذیرفتنـی و فتنـه زا نیسـتند.« )میـزان اإلعتـدال: 173/3 ]119/4[؛ لسـان المیـزان: 

)]51/6[ 44/6

گر برای آشفته عقلی وی هیچ نشانی جز همین حدیث نبود، کفایت می کرد. گوید: ا 1. امینی 
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دو. عبـداهلل بـن واقـد. ابن عـدی و جوزقانـی و نسـائی ]کتـاب الّضعفـا و المتروکـون: ص150[  

گفته انـد: »حدیثـش مـردود اسـت«. جـز آنـان هـم گفته انـد کـه وی اعتبـاری نـدارد. ازدی گویـد: 

گوید: »گمان  »حدیث هایی بس زشت و ناپذیرفتنی دارد.« احمد ]العلل و معرفة الّرجال: 55/2[ 

گفتـه اسـت: »حدیثـش ضعیـف اسـت و از او حدیـث  کـه فریب گـری می کـرد.« ابوزرعـه  دارم 

گویـد: »وی را مـردود دانسـته اند و حدیثـش بـس  کـرد.« بخـاری ]الّتاریـخ الکبیـر: 219/5[  نتـوان 

گفتـه اسـت: »در حدیثـش  زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت.« ابن حّبـان ] کتـاب المجروحیـن: 29/2[ 

مطالـب بـس زشـت و ناپذیرفتنـی راه یافتـه؛ پـس حّجـت آوری بـه خبـرش روا نیسـت.« صالـح 

گویـد: »حدیثـش اسـتوار نیسـت.«  کـم  ابواحمـد حا و  جـزره وی را ضعیـف و حقیـر خوانـده 

)تهذیـب الّتهذیـب: 66/6 ]60/6[؛ میـزان اإلعتـدال: 84/2 ]517/2[؛ لسـان المیـزان: 374/3 ]458/3[؛ 

الآللئ المصنوعه فی األحادیث الموضوعه: 302/1(

سـه. مشـرح بـن عاهـان1. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 469/6[ و ابن حّبـان ] کتـاب 

گویند: »وی از عقبه  المجروحین: 28/3[ گفته اند که حّجت آوری به وی روا نباشد؛ و جز آن دو 

کنـد و حدیـث ایـن دو تـن پذیرفتـه نگـردد.«  حدیث هایـی بـس زشـت و ناپذیرفتنـی روایـت 

کـه وی بـه تنهایـی آورده اسـت.«  گوینـد: »کار درسـت، وانهـادن روایت هایـی اسـت  دیگـران 

)الآللـئ المصنوعـه فـی األحادیـث الموضوعـه: 302/1؛ میـزان اإلعتـدال: 172/3 ]117/4[(

گفتـه  ابن جـوزی )الموضوعـات ]320/1[( حدیـث یـاد شـده را بـه همیـن دو طریـق آورده و 

نیسـت؛  صحیـح  اّولـی  نیسـتند.  صحیـح  خـدا؟ص؟  رسـول  از  حدیـث  دو  هـر  »ایـن  اسـت: 

زیـرا زکرّیـا بـن یحیـی از دروغگویـان بـوده و ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 215/3[ او را 

یـخ:  ]الّتار از حدیث سـازان شـمرده اسـت. دومـی نیـز صحیـح نیسـت؛ زیـرا احمـد و یحیـی 

ی را مردود می شـمارد و ابن حّبان  336/2[ عبداهلل بن واقد را بی اعتبار شـمرده اند و نسـائی و

ی باطـل اسـت.«2 گویـد: »کتاب هـای مشـرح دسـتکاری شـده؛ پـس حّجـت آوری بـه و

گشته است.)غ.( 1. در الخالصه )80/3( چنین آمده؛ اّما در مأخذهای دیگر »هاعان« ثبت 

گذشت.)غ.( کتاب )500/5( اشاره به آن  2. در همین 
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گر من  طریـق سـوم از آِن ابوالعّبـاس زوزنـی در شـجرة العقـل اسـت، با این لفـظ: »ای عمر! ا

کسان قرار دارند: به پیامبری برانگیخته نمی شدم، تو می شدی.« در سند آن، این 

ی در طریق دوم بیان شد. که حال و یک. عبداهلل بن واقد 

ی را ضعیف شـمرده؛  کـرده که داَرُقْطنـی و گـزارش  کـم  دو. راشـد بـن سـعد حمصـی. حا

یـخ الکبیـر: 292/3[ یـاد نمـوده که او در  و ابن حـزم نیـز او را ضعیـف دانسـته اسـت. بخـاری ]الّتار

ی بـه تصریـح  یـه حضـور یافـت. )تهذیـب الّتهذیـب: 226/3 ]195/3[( پـس و صّفیـن همـراه معاو

گـروه تجاوزپیشـه بـوده اسـت. صغانـی نیـز از ایـن حدیـث یـاد نمـوده و آن را  پیامبـر بزرگـوار، از 

که در کشف الخفاء )163/2( آمده است. ساختگی شمرده؛ چنان 

که آن را از ابوهریره با  طریق چهارم از آِن دیلمی ]الفردوس بمأثور الخطاب: 372/3[ اسـت 

گر من در میان شـما برانگیخته نمی شـدم، عمر برانگیخته می شـد.  این لفظ آورده اسـت: »ا

کـه او را توفیـق می بخشـند و بـه راه درسـت  بـا دو فرشـته پشـتیبانی نمـوده  خداونـْد عمـر را 

ی را بـه راه درسـت بازمی گرداننـد.« می دارنـد و چـون خطـا ورزد، و

کـه احمد ]العلل  در سـند ایـن طریـق، اسـحاق بـن نجیـح ملطی ابوصالـح ازدی راه دارد 

و معرفـة الّرجـال: 30/2[ او را از دروغگوتریـن مـردم دانسـته و ابن معیـن ]معرفـة الّرجـال: 51/1[ گوید: 

حدیث سـازی  گروهـی  بغـداد  در  پلیـد.  و  بـدکار  و  خداونـد  دشـمن  و  دروغگـو  بـود  »مـردی 

گفتـه اسـت: »از  ی  کـه اسـحاق ملطـی در زمـرۀ آنـان بـود.« ابن ابی مریـم در بـارۀ و می کردنـد 

را بی اعتبـار  ی  بـن مدینـی و بـود.« علـی  و حدیث سـازی  بـه دروغگویـی   شـناخته شـدگان 

 و ضعیـف و دارای روایت هـای عجیـب و غریـب دانسـته اسـت. عمـر بـن علـی او را دروغگـو 

ی ثقـه و امانتدار نیسـت.« نیـز گوید: »فردی  و حدیث سـاز خوانـده اسـت. جوزقانـی گویـد: »و

کـه پذیرفتـن حدیثـش و حّجـت آوری بـه آن روا نباشـد و واجب  دروغگـو و حدیث سـاز اسـت 

یـخ الکبیـر: 404/1[ حدیثـش را بـس  گـردد.« جهضمـی و بخـاری ]الّتار کـه وضـع او بیـان  اسـت 

دروغگـو  را  او  ص53[  المتروکـون:  و  الّضعفـا  ]کتـاب  نسـائی  و  دانسـته اند  ناپذیرفتنـی  و  زشـت 

دانسـته و حدیثـش را مـردود شـمرده اسـت. ابن عدّی ]الکامـل فی ضعفاء الّرجـال: 332/1[ گوید: 
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ی برسـاخته و همـۀ آن حدیث هـای بـس زشـت و  کـه خـود و »حدیث هایـش سـاختگی اند 

او نسـبت داده؛ و در میـان  بـه  و  نقـل نمـوده، خـود سـاخته  ابن جریـج  از  کـه  را  ناپذیرفتنـی 

ضعیفان، وضع و حالش روشـن اسـت. او در زمرۀ حدیث سـازان قرار دارد.« ابن حّبان ]کتاب 

برقـی  کـه آشـکارا حدیـث می سـازد.«  از فریبـکاران اسـت  گویـد: »یکـی  المجروحیـن: 134/1[ 

بـه  مشـهور  را  ی  و نّقـاش  ابوسـعید  داده انـد.«  نسـبتش  دروغگویـی  »بـه  اسـت:  گفتـه 

گفتـه اسـت:  حدیث سـازی شـمرده و ابن طاهـر او را فریبـکار و دروغگـو خوانـده و ابن جـوزی 
ی حدیث ساز بوده است.«1 که و »همگان اّتفاق نظر دارند 

گفتـه اسـت: »راشـد بـن سـعد، از  کـردن آن حدیـث از ایـن طریـق،  دیلمـی پـس از یـاد 

ی  از و دیگـر  از طریقـی  ایـن حدیـث  روایـت  در  ابوبکـر صّدیـق،  از  بـن معدی کـرب،  مقـدام 

نمـوده؛ و خداونـد داناتـر اسـت.« ی  پیـرو

کـــه راشـــد ضعیـــف اســـت و صغانـــی ایـــن  گویـــد: در طریـــق ســـوم دانســـتید  امینـــی 

ی را ســـاختگی شـــمرده اســـت. عجلونـــی نیـــز در کشـــف الخفـــاء )154/2 و 163(  حدیـــث و

ـــی را راســـت شـــمرده و حدیـــث راشـــد را باطـــل دانســـته اســـت. ســـیوطی )الآللـــئ  ســـخن صغان

یـــخ الخلفـــاء ]ص87[ همـــان  کـــرده؛ اّمـــا در تار المصنوعـــه فـــی األحادیـــث الموضوعـــه: 302/1( از آن یـــاد 

ــن  ــال ایـ ــرح حـ ــه شـ کـ ــال آن  ــمرده، حـ ــر شـ ــواری از احادیـــث ابوبکـ ــق ناهمـ ــا چنیـــن طریـ را بـ

ــه  کـ ــاده  ــوش افتـ ــت! آری؛ او را خـ ــیده نیسـ ی پوشـ ــر و ــی، بـ ــحاق ملطـ ــون اسـ ــردان، همچـ مـ

شـــمار حدیث هـــای خلیفـــه را هرچنـــد بـــا هماننـــِد چنیـــن حدیثـــی افـــزون ســـازد؛ و ســـندهای 

آن را نیـــز حـــذف نمـــوده تـــا خواننـــدگان بـــه ســـاختگی و دروغیـــن بودنـــش پـــی نبرنـــد. و خداونـــد 

در پیگـــرد و حسابرســـی او اســـت.

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 90/3 ]96/3[( آن را بـا سـندش از  اّمـا حدیـث دوم؛ حا

عبـداهلل بـن داوود واسـطی تّمـار، از عبدالّرحمـان بـرادرزادۀ محّمـد بـن منکـدر، از محّمـد بـن 

کتاب )218/5( گذشت. 1. مأخذهای این سخن در همین 
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منکـدر، از جابـر؟ضر؟ آورده اسـت کـه روزی عمـر بـن خّطـاب بـه ابوبکـر صّدیـق؟امهضر؟ گفـت: »ای 

بهتریـِن مـردم پـس از رسـول خـدا!« ابوبکـر گفـت: »هال _ حـال که چنین گفتی _ من نیز از رسـول 

خدا؟ص؟ شنیدم که فرمود: ›آفتاب بر هیچ مردی بهتر از عمر نتابید.‹«

گفتـه  ذهبـی در تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن ایـن حدیـث را آورده و در پـی آن 

که عبداهلل ]بن داوود[ را ضعیف شـمرده اند و در بارۀ عبدالّرحمان چون و چرا  اسـت: »گویم 

گویـد:  کرده انـد و ایـن حدیـث شبه سـاختگی اسـت.« همـو )میـزان اإلعتـدال: 123/2 ]602/2[( 

»آن را عبـداهلل بـن داوود تّمـار _ کـه از نظـر اعتبـار، سـاقط و بـی ارزش اسـت _ از عبدالّرحمـان، 

برادرزادۀ محّمد ]بن[ منکدر _ که فردی اسـت ناشـناس _ روایت نموده و حدیثش پذیرفتنی 

گفتـه اسـت: ›سـندش دارای اعتبـار و ارزش نیسـت.‹« نیسـت. ِترِمـذی ]الّسـنن: 577/5[ 

یـخ الکبیـر: 82/3[ در بـارۀ عبـداهلل بـن داوود تّمـار گفته اسـت:  گویـد: بخـاری ]الّتار امینـی 

ی قـوی نیسـت  گفتـه اسـت: »و »در او جـای تأّمـل اسـت.« ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 48/5[ 

حدیث شناسـان،  نـزد  را  ی  و ابواحمـد  کـم  حا دارد.«  ناپذیرفتنـی  و  زشـت  بـس  احادیـث  و 

نااسـتوار شـمرده و نسـائی ]کتـاب الّضعفـا و المتروکـون: ص151[ ضعیفـش خوانـده و ابن حّبـان 

یـان  ]کتـاب المجروحیـن: 34/2[ گفتـه اسـت: »حدیثـش بـس زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت و از راو

که حّجت آوری به آن روا نباشـد.«  مشـهور، حدیث های بس زشـت و ناپذیرفته روایت نماید 

ی را ضعیـف شـمرده اسـت. )تهذیـب الّتهذیـب: 200/5 ]176/5[( داَرُقْطنـی و

و اّمـا عبدالّرحمـان؛ یحیـی بـن معین گویـد: »من عبدالّرحمان را نمی شناسـم.« ابراهیم 

گفـت و حدیـث را مـردود و  بـن جنیـد ایـن حدیـث را نـزد یحیـی خواْنـد1 و او ایـن سـخن را 

نشـناخته شـمرد.

1. لسـان المیـزان )448/3 ]544/3[(. ]در ایـن مأخـذ، بـه جـای »ابراهیـم بـن جنیـد ایـن حدیـث را نـزد یحیـی خواْنـد.« 
کـه بـه رسـم  گفـت.«)غ.([ سـخن درون قـالب، از افزوده هـای مرکـز الغدیـر اسـت  آمـده اسـت: »ابراهیـم بـن جنیـد آن را 
امانـت آوردیـم؛ امـا عبـارت »ابراهیـم بـن جنیـد ایـن حدیـث را نـزد یحیـی خواْنـد.« را جناب مؤلف از لسـان المیـزان نقل 

نکـرده؛ بلکـه سـخن خـود ایشـان اسـت. پـس نیـازی بـه ایـن قـالب نیسـت. )ن.(
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کتابــش الــّروض الفائــق )ص388(  گشــته و در  ــدار  مــه حریفیــش در ســدۀ هشــتم پدی
ّ

عال

حدیثــی ســاختگی را در فضیلــت موالمــان امیرالمؤمنیــن و ابوبکــر آورده و ایــن روایــت را در 

کــه ابوهریــره روایــت نمــوده ابوبکــر صّدیــق و علــی بــن  فضــل ابوبکــر از زبــان علــی؟ع؟ ســاخته 

ــو  ــت: »ت گف ــر؟امهضر؟  ــه ابوبک ــی ب ــد. عل ــدا؟ص؟ رفتن ــول خ ــاق رس ــه دِر ات ــب ؟امهضر؟ روزی ب ابی طال

گفــت: »ای علــی؛ تــو  پیشــگام شــو و نخســت در را بکــوب!« و بــر او اصــرار نمــود. ابوبکــر 

کــه شــنیدم رســول خــدا؟ص؟ در حــّق  گفــت: »مــن بــر مــردی پیــش نیفتــم  پیشــگام شــو!« علــی 

کــه آفتــاب بــر او طلــوع و غــروب  ی فرمــود: ›از پــی مــن، برتــر از ابوبکــر صّدیــق مــردی نیســت  و

ی  کــه رســول خــدا؟ص؟ در حــّق و گفــت: »مــن نیــز بــر مــردی پیــش نیفتــم  نمایــد.‹« ابوبکــر 

فرمود: ›بهتریِن زنان را به بهتریِن مردان دادم.‹«

ایـن حدیـث ادامـه دارد و در آن شـش افتخـار بـرای ابوبکـر از زبـان علـی، و نیـز برای علی 

کـه اهتمام داشـته تا شـمار روایـات ابوبکر  از زبـان ابوبکـر برشـمرده شـده اسـت. سـیوطی بـا آن 

را افـزون سـازد، چیـزی از ایـن حدیـث را نیـاورده؛ زیـرا دروغیـن بـودن و ضعـف لفظی اش بس 

می بینیـد،  کـه  چنـان  و  دارد  نمـود  لفظـش  و  معنـا  در  بـودن  سـاختگی  و  اسـت  آشـکار 

بـا هـم نمی سـازند. آری؛ هـر یـک از حدیث سـازان را در حدیث سـازی ذوقـی  جمله هایـش 

خاص و روش و سلیقه ای ویژه بوده و بر یک شیوه راه نمی سپرده اند!

نیـز  ایـن  بـر مـرده آب جوشـان می پاشـند[؛  زنـده،  گریسـتِن  بـا  اّمـا حدیـث سـوم ] کـه  و 

گذشـت:   )162/6( کتـاب  همیـن  در  عمـر  از  کـه  روایتـی  همچـون  اسـت،  ناپذیرفتنـی  آشـکارا 

اعتـراض  ایـن سـخن  بـه  نیـز  گـردد.« عایشـه  مـرده دچـار عـذاب  زنـده،  گریسـتِن  بـا   »همانـا 

کـس بـار ] گنـاه[  کـه فرمایـد: »و هیـچ  گفتـار بـا قـرآن مجیـد ناسـازگار اسـت  و آن را رد نمـود. ایـن 

دیگـری را برنمـی دارد.« ]انعـام/164[ آیاتـی همانند آن نیز هسـت. در همین کتاب )159/6-167( در 

پیرامـون ایـن مطلـب بـه تفصیـل سـخن گفتیم.

گریسـتن  کـه  گـر بپذیریـم  گفتـار بـا عدالـت ناسـازگار اسـت؛ زیـرا حّتـی ا همچنیـن ایـن 
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گنـاه دیگـری را رد  کسـی بـه سـبب  گنـاه اسـت، قانـون عـدل الهـی، عـذاب نمـودن  بـر مـرده 

گوینـدۀ ایـن سـخن را سـرزنش  می کنـد و خردهـای سـالم آن را دور می افکننـد و خردمنـدان 

کـه می گوینـد! می نماینـد. بسـی برتـر اسـت خداونـد از ایـن سـخنان 

کـه حـرارت جهّنـم بـر اّمـت مـن، همچـون حّمام اسـت؛ ایـن گفتار  و اّمـا حدیـث چهـارم 

کـه می خواهد بزرگِی شـأن  شـبیه ترین چیـز بـه یاوه هـای سـبک مغزان اسـت و یـا سـخن کسـی 

خـدای سـبحان را درهـم کوبـد و یـا سـاده دالن اّمـت را به ارتکاب گناهان تشـویق کند، با این 

کـه آن آتـِش سـخِت دوزخ کـه خـدای انتقام گیرندۀ با عظمـت و چیره بر همگان، برای  پنـدار 

همـۀ سرکشـان برافروختـه، بـه ایـن اّمـت نرسـد و تنهـا بـرای امّت هـای پیشـین و مردمـان غیـر 

ید: گر در این آیات تأّمل ورز کنونی است. اّما ا مسلماِن 
که بر دل ها برآید و چیره شود.« ]همزه/6 و 7[ »آتش افروختۀ خدا است 

که هیمه اش آدمیان و سنگ ها است.« ]بقره/24[ »]آتشی[ 

خ بتابنــد و بــا آن، پیشــانی ها و پهلوهاشــان را داغ  کــه آن ]زر وســیم[ را در آتــش دوز »روزی 

نهنــد.« ]توبــه/35[

گردد.« ]تکویر/12[ خ افروخته و شعله ور  که دوز گاه  »و آن 

خ برای هرکه بیند، آشکار شود.« ]نازعات/ 36[ »و دوز

گویی شترانی زرد رنگ است.« ]مرسات/32- 33[ کوشک ها؛  »شراره ها می افکند همچون 

ج/15- 16[ کشنده؛ برکنندۀ پوست سر.« ]معار که آن آتشی است زبانه  »هرگز؛ 

گوینــد:[ بچشــید تمــاس و برخــورد بــا  کــه آنــان را بــر روی هاشــان در آتــش می کشــند؛ ]و  »روزی 

خ را.« ]قمر/ 48[ دوز

کننــدۀ  کنــد. ســوزاننده و ســیاه  گــذارد و نــه رهــا  کــه ســقر چیســت؟ نــه باقــی  »و تــو چــه دانــی 

ــر/27- 30[ گماشــته شــده اســت.« ]مدّث ــوزده ]فرشــته[  ــر آن ن پوســت اســت. ب

گوینــد: مــا از نمازگــزاران نبودیــم و بینــوا را طعــام  خ درآورد؟  گفتنــد: »چــه چیــز شــما را بــه دوز

ــر/42- 45[ ــم.« ]مدّث ــرگرم بودی ــل س ــه باط ــل ب ــل باط ــا اه ــم و ب نمی دادی

کــه در شــکم ها می جوشــد،  گداختــه  »همانــا درخــت زّقــوم، خوردنــِی بزه منــد اســت؛ ماننــد فلــز 

همچــون جوشــیدن آب جوشــان.« ]دخــان/43- 46[
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کــردگان در حرکــت  ُکنــدی  کــه بی توّجهــان و  گــر در ایــن ســخن خــدای ســبحان  و نیــز ا

گــر  خ ســخت تر اســت، ا گرمــای آتــش دوز گرمــا را چنیــن تهدیــد فرمــوده: »بگــو:  بــرای جهــاد در فصــل 

درمی یافتنــد.« ]توبــه/81[ و خورنــدگان مال هــای یتیمــان را بــا ایــن ســخن بیــم داده: »جــز ایــن 

خ درآینــد.« ]نســاء/10[ و  کــه در شــکم های خــود آتشــی می خورنــد و بــه زودی بــه آتــش افروختــۀ دوز نیســت 

کــه همــۀ اّمت هــا در ایــن  یــد  دیگــر مــوارد فــراوان از ایــن دســت، بیندیشــید، تردیــد نمی ورز

کــه تهذیــب و دور  زمینــه یکســانند و حّتــی مخاطــب شــمردن اّمــت رحمــت شــدۀ اســالم 

گنــاه، بیشــتر مــورد نظــر بــوده، بــرای ایــن خطاب هــا، ســزاوارتر از اّمت هــای از  ســاختنش از 

گــرو  گشــته و در  ــر آنــان ســپری  ــا پیامــد عصیــان ب کــه فرجــام اطاعــت ی میــان رفتــه ای اســت 

ــود و  ــرا می ش ــف اج ــدۀ  لط ــه قاع ک ــت  ــاب اس ــن خط ــا همی ــپرده اند. ب ــش ره س ــای خوی کاره

تربیــْت نیکــو می گــردد؛ و همیــن اســت که صالحان را به گریســتن وامی داشــته و تقواپیشــگان 

را بــه زاری و دردمنــدی می افکنــده و اشــک اولیــا را ســرازیر می نمــوده و ســبب می شــده تــا 

یکــِی شــب تیــره همچــون مارگزیــدگان بــه خــود بپیچــد  ســرور ایشــان، امیرالمؤمنیــن، در دل تار

کــه محاســنش را در دســت دارد، اندوهگینانــه بگریــد و بگویــد: »ای پــروردگار مــا!  و در حالــی 

کــرده ای ]تــا  کنــد: آهنــگ مــرا  ای پــروردگار مــا!« و بــه درگاهــش زاری نمایــد و بــه دنیــا خطــاب 

کــه  کســی جــز مــرا بفریــب؛  ی اشــتیاق آورده ای؟ هیهــات؛ هیهــات!  مــرا بفریبــی[؟1 بــه مــن رو

کوتــاه، منزلگاهــت پســت، و ]اهّمّیــت و [ اعتبــارت  مــن تــو را ســه طالقه نمــودم. عْمــر تــو 

کمــِی توشــه و دوری ســفر و وحشــت انگیزی راه!« )حلیــة األولیــاء: 85/1؛  انــدک اســت. آه؛ آه! از 

ِضــره: 212/2 ]164/3[؛ زهــر اآلداب قیروانــی: 38/1 ]78/1[؛  یــاض الّنَ اإلســتیعاب: 462/2 ]1108/3[؛ الّر

ّمــه تألیــف ســبط: ص270 ]ص119[؛ مطالــب الّســؤول: ص33؛ اإلتحــاف بحــّب األشــراف 
ُ
تذکــرة خــواص األ

ی: ص7 ]ص25[( شبراو

کـه  گذشـته، چـه شـباهتی اسـت میـان آن آتـش زبانه کـش بنیان کـن بـا حّمـام  از ایـن 

گرمـای آن تنهـا بـرای بهداشـت اسـت و چرک هـا را می زدایـد و جسـم ها را بـه عـرق می نشـاَند 

کـه یکـی از ایـن دو  ضـِت« آمـده  ْضـِت« یـا »أبـی تعّرَ 1. در متـن »إلـّی تغـّررِت« درج شـده، ولـی در دیگـر مصـادر »إلـّی َتَعّرَ
)ن.( اسـت.  درسـت 
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و خسـتگی ها را از میـان می بـرد و تـن انسـان ها را آسـوده می سـازد؟ آیـا افـراد سـرکش از میـان 

رهیافتگـی  و  عقـل  کـه  _ بشـری  شـده  آفریـده  چمـوش  و  نـادان  و  سـتم ورز  بـس  کـه   بشـری 

گرمایی تهدید می گردند؟ و حدیثش چنین است! _ با چنین 

نهایت تالش پژوهندگان

گسـترۀ  ایـن بـود نهایـت تـالش پژوهنـدگان در بـارۀ دانـش خلیفـه بـه سـّنت؛ و ایـن بـود 

ی از آن! حـال اگـر مجموعـۀ احادیـث صحیـح و سـاختگی از خلیفه را در زمینۀ تفسـیر  گاهـی و  آ

و احـکام و نکته هـای سـودمند _ کـه 140 یـا 142 حدیـث اسـت _ بـا آن چـه از پیامبـر پـاک در سـّنت 

شـریف رسـیده، قیـاس کنیـم، قطـره ای اسـت از دریایـی مـوج زن کـه بـا آن، هیـچ یـک از پایه  هـای 

 اسـالم برپـا نگـردد و هیـچ سـتونی از دیـن اسـتوار نشـود و عطـش هیـچ تشـنه کامی سـیراب نگـردد 

و گرهی از هیچ مشکلی گشوده نشود.

اینـان ابوهریـره، انـس بـن مالـک، عبـداهلل بن عمـر، عبداهلل بـن عّباس، عبـداهلل بن عمرو 

روایـت  از سـّنت پیامبـر  کـه هـزاران حدیـث  و ... هسـتند  بـن مسـعود،  بـن عـاص، عبـداهلل 

نموده انـد. تقـی بـن مخلـد در المسـند تنهـا پنـج هـزار و سـیصد و انـدی حدیـث از ابوهریـره 

کـه ابوهریـره تنهـا سـه سـال از صحابـۀ پیامبـر بـوده اسـت. آورده ]اإلصابـه: 205/4[، حـال آن 

کـه یـک میلیـون و پانصـد هـزار حدیـث نگاشـته و 300/000  ایـن احمـد بـن فـرات اسـت 

مورد از آن ها در زمینۀ تفسـیر و احکام و نکته های سـودمند را برگزیده اسـت. )خالصة تذهیب 

تهذیب الکمـال: ص9 ]27/1[(

ــا از  ــه تنهـ کـ ــت  ــافعی اسـ گردان شـ ــا ــری، از شـ ــی ابوحفـــص مصـ ــن یحیـ ــة بـ ــن حرملـ ایـ

کـــرده اســـت. )خالصـــة تذهیـــب تهذیـــب الکمـــال:  طریـــق ابن وهـــب 100/000 حدیـــث روایـــت 

)]203/1[ ص63 

کـه در بـارۀ 300/000 مسـأله بـا حدیث رسـول خدا؟ص؟ پاسـخ  ایـن ابوبکـر باغنـدی اسـت 

یـخ بغـداد: 210/3( می گویـد. )تار
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)میـزان  دارد.  حدیـث   100/000 از  بیـش  کـه  اسـت  قیسـی  عبـادۀ  بـن  روح  حافـظ  ایـن 

اإلعتدال: 342/1 ]59/2[(

ی  کـه 300/000 حدیـِث شـنیده شـده نـزد و ـِف الّصحیـح، اسـت 
ّ
ایـن حافـظ مسـلم، مؤل

اسـت. )تذکـرة الُحّفـاظ: 151/2 ]589/2[(

یـخ مدینـة  ایـن حافـظ ابومحّمـد عبـدان اهـوازی اسـت کـه 100/000 حدیـث از بـر دارد. )تار

کر: 288/7 ]54/27[( دمشـق ابن عسـا

ایـن حافـظ ابوبکـر بـن انبـاری اسـت که 300/000 بیت شـعر به عنوان شـاهد آیـات قرآنی 

هب: 316/2 ]152/4[(
ّ

و 120 تفسیر را با سندهایش از بر دارد. )شذرات الذ

ایـن حافـظ ابوزرعه اسـت که 100/000 حدیث _ برخی گفته اند: 700/000 حدیـث _ از بر دارد، 

همان سان که کسی سورۀ توحید را از بر داشته باشد. )البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 37/11 ]44/11[؛ 

تهذیب الّتهذیب: 33/7 ]30/7[(

بنی هاشـم  و  بیـت؟مهع؟  اهـل  از  حدیـث   300/000 در  کـه  اسـت  ابن  ُعْقـَده  حافـظ  ایـن 

)]840/3[  56/3 الحّفـاظ:  )تذکـرة  اسـت.  کـرده  روایـت  ی  و از  داَرُقْطنـی  کـه  اسـت  پاسـخگو 

کـه از َطَبرانـی 300/000 حدیث  ایـن حافـظ ابوالعّبـاس احمـد بن منصور شـیرازی اسـت 

نوشـته اسـت. )تذکرة الحّفاظ: 122/3 ]916/3[(

نگاشـته  حدیـث   500/000 پیامبـر؟ص؟  از  کـه  اسـت  سجسـتانی  ابـوداوود  حافـظ  ایـن 

است. )تذکرة الحّفاظ: 154/2 ]593/2[(

کـه از پـدرش صـد هـزار و انـدی  ایـن عبـداهلل فرزنـد پیشـوای حنبلیـان، احمـد، اسـت 

)]665/2[  214/2 الُحّفـاظ:  )تذکـرة  شـنید.  حدیـث 

کـه 100/000 حدیـث از قواریری شـنید. )تذکرة الُحّفـاظ: 214/2  ایـن ثعلـب بغـدادی اسـت 

)]666/2[

کـه در خاطـر داشـته، امـال می نموده  کـه 100/000 حدیـث را  ایـن ابـوداوود طیالسـی اسـت 

هب: 12/2 ]25/3[(
ّ

اسـت. )شـذرات الذ
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بـر دارد  از  و متن هاشـان  بـا سـندها  را  کـه 400/000 حدیـث  ابوبکـر ِجعابـی اسـت   ایـن 

کـره نمایـد و نزدیـک بـه همیـن میـزان از حدیث هـای مرسـل   و در بـارۀ 600/000 حدیـث مذا

و بریده سند و خطابه ها را در خاطر دارد. )البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 261/11 ]296/11[(

ی اسـت.  کـه بیـش از 750/000 حدیـث نـزد و ایـن پیشـوای حنبلیـان، احمـد، اسـت 

ی. ـد نخسـت از مسـند و
ّ
بنگریـد بـه: پایـان مجل

کـه 50/000 حدیـث از بـر روایـت می کنـد. )البدایـة  ایـن حافـظ ابوعبـداهلل خّتلـی اسـت 

و النهایة تألیف ابن َکثیر: 217/11 ]245/11[(

ایـن یحیـی بـن یمـان ِعْجلـی اسـت که تنها در موضوع تفسـیر 4000 حدیث از سـفیان در 

یخ بغداد: 122/14( خاطـر دارد. )تار

کـه پـس از نابـود شـدن کتاب هایـش 50/000 حدیث از  ایـن حافـظ ابن ابی عاصـم اسـت 

حفظ امال می نماید. )تذکرة الحّفاظ: 194/2 ]641/2[(

ایـن حافـظ ابو ِقالبـه عبدالملـک اسـت کـه 60/000 حدیـث از بـر روایت می نمایـد. )تذکرة 

الُحّفاظ: 143/2 ]580/2[(

یخ بغداد: 251/1( که برای مالک 70/000 مسأله نوشت. )تار این ابوالعّباس سّراج است 

یـخ مدینـة  کـه 70/000 حدیـث از حفـظ امـال می نمایـد. )تار ایـن حافـظ ابن راهویـه اسـت 

کر: 413/2 ]137/8[( ابن عسـا دمشـق 

یخ بغـداد خطیب  کـه 70/000 حدیـث از بـر دارد. )تار ایـن حافـظ اسـحاق َحْنَظلـی اسـت 

بغدادی: 352/6(

روایـت می کنـد.  از حفـظ  کـه 50/000 حدیـث  تنوخـی اسـت  بهلـول  بـن  ایـن اسـحاق 

)368/6 بغـدادی:  خطیـب  بغـداد  یـخ  )تار

ــخ  یـ ــر دارد. )تار ــدود 40/000 حدیـــث از بـ ــه حـ کـ ــاع اســـت  ــی طّبـ ــن عیسـ ــد بـ ــن محّمـ ایـ

)396/2 بغـــداد: 
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ایـن حافـظ ابن شـاهین اسـت که پس از نابودی کتاب هایـش 20/000 یا 30/000 حدیث 

یخ بغداد: 268/11( از حفظ می نویسد. )تار

دارد.  بـر  از  بـا سندهاشـان  را  24/000 حدیـث  کـه  اسـت  هـارون  بـن  یزیـد  ایـن حافـظ 

)]33/3[  16/2 هـب: 
ّ

الذ )شـذرات 

اکنون با من بیایید تا بنگریم اسالمی که گسترۀ دانشش، فراوانِی قانون ها و سّنت هایش، 

گنجینه هـای  کـه حدیـث و سـّنت و  و سرشـارِی فنـون و علومـش چنیـن اسـت و پیامبـری 

گنجینه هـای دانـش  گونـه اسـت و جایـگاه برجسـتگان و امانـت داران   اصالحگـر اّمتـش ایـن 

ک باید چگونه  و دین، و روش حافظان سـّنت شـریفش از این سـان اسـت، خلیفۀ آن پیامبر پا

کـه چـه سـان بـار دانش هـا  کتـاب و سـّنت آراسـته شـود و سـزاوار اسـت   بـه جامـۀ دانش هـای 

و معـارف پیامبـر را بـر دوش کشـد و افتخـارات و آثـار او را بـه ارث بـرد. آیـا بـه 104 حدیـث از وی 

گردد یا این اّمت بی نوا این مقدار اندک از آن میزان بسیار فراوان و نخلستان پردرخت  بسنده 

کـه وضعّیـت  کسـی  و  ُپـر می کنـد  را  یـا جـای خالـی پیامبـر  کارش می آیـد  بـه  یـا   را می پذیـرد 

و ویژگـی و روش و سـّنت و دانـش و حدیثـش چنیـن اسـت، نماینـدۀ آن دانش هـای اسـالمی 

کوتاهـی دوران خالفتـش  کـه اندکـِی حدیـث وی را بـه سـبب  کسـی  سرشـار می گـردد یـا بهانـۀ 

می شمارد، پذیرفته می شود؟

کوتاهـی دوران زندگـی پـس از پیامبـر؟ص؟ و اندکـِی روایـت؟  چـه پیونـدی اسـت میـان 

یـان حدیـث در روزگار پیامبـر از نقـل حدیـث منـع نشـده بودنـد و زبان هـای آن صحابـۀ  راو

ک، بـر دهان هـا بنـد نـزده بودنـد تـا  نخسـتین بسـته نشـده بـود و در مـّدت زندگانـی پیامبـر پـا

روزگار  از  پـس  تنهـا  نموده انـد،  روایـت  بسـیار  کـه  آنـان  کننـد.  نپرا را  سـّنت  و  کتـاب  دانـش 

کـه  پیامبـر؟ص؟ حدیـث نگفته انـد. پـس انـدک بـودن حدیـث ابوبکـر تنهـا بـه سـبب آن اسـت 

یافـت و حافظـه ای کم تـوان داشـت. از کوزه همان بـرون تراود که در  روایاتـی انـدک از پیامبـر در

گـردد! کـه ُپـر باشـد، سـرریز  گاه  اوسـت؛ و ظـرف آن 
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کـه بـار خالفـت بـر او سـنگینی کنـد و در مسـائل  کـه چگونـه خلیفـه را روا باشـد  دیگـر آن 

بـر مـن سـایه  آسـمان  »کـدام  را سـپر خویـش سـازد:  ایـن سـخنان  و هماننـد  مشـکل درماَنـد 

می افکَند ... ؟« یا: »با رأی خویش در این زمینه سخن می گویم.«

آن وضـع  از  نجـات  افتـاده، خواهـان  تنگنـا  در  کـه  از خالفتـش  پـس  روزی چنـد  یـا  و 

گـردد و چنیـن خطبـه بخواَنـد: »هرآینه دوسـت می داشـتم که کسـی جز مـن عهده دار  سـخت 

گیـرم،  کـه روش پیامبـر؟ص؟ را ]در زمامـداری[ در پیـش  گـر از مـن بخواهیـد  گـردد. ا خالفـت 

ی فـرود می آمـد.« )مسـند احمـد:  نتوانـم؛ زیـرا او از شـیطان در امـان بـود و وحـی از آسـمان بـر و

العّمـال: 126/3 ]588/5[( کنـز  ِضـره: 177/1 ]219/2[؛  الّنَ یـاض  الّر 14/1 ]24/1[؛ 

و یـا بگویـد: »هـال بـه خـدا سـوگند! مـن بهتریـِن شـما نیسـتم و از مقـام خالفت ناخرسـند 

گمـان  آیـا  بـه جـای مـن عهـده دار آن می شـد.  از شـما  کـه یکـی  بـودم و دوسـت می داشـتم 

کـه مـن در میـان شـما بـه سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ رفتـار می کنـم؟ مـن نتوانـم چنیـن  می بریـد 

کنـم؛ زیـرا رسـول خـدا بـه سـبب وحـی دارای عصمـت بـود و بـا خـود، فرشـته ای داشـت؛ اّمـا 

کـه بـه سـراغم می آیـد. پـس چـون در خشـم شـدم، از مـن بپرهیزیـد  همـراه مـن شـیطانی اسـت 

گـر بـه راه راسـت رفتـم، یـاری ام  تـا در موی هـا و پوسـت هاتان نشـان نگـذارم. هـال مـرا بپاییـد؛ ا

ید!« گمراهـی افتـادم، مـرا راسـت سـاز گـر بـه  کنیـد و ا

کـه مـن بشـری هسـتم و از هیـچ  در عبـارت ابن سـعد آمـده اسـت: »هـال جـز ایـن نیسـت 

ی ام  بـه راه راسـت مـی روم، پیـرو کـه  گـر دیدیـد  ا از شـما بهتـر نباشـم. پـس مـرا بپاییـد؛  یـک 

کـه مـرا شـیطانی اسـت  یـد! و بدانیـد  کـه بـه گمراهـه مـی روم، بـه راهـم آور گـر دیدیـد  نماییـد و ا

کـه به خشـم آمـده ام، از مـن دور گردید تـا در موی ها  کـه بـه سـراغم می آیـد؛ پـس هـر گاه دیدیـد 

و  اإلمامـة  ]212/3[؛   151/3 ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی  )الطبقـات  نگـذارم.«  نشـان  پوسـت هاتان  و 

مـم و الملـوک طبـری: 210/3 ]224/3[؛ صفـة الّصفـوه: 99/1 ]261/1[؛ 
ُ
یـخ األ الّسیاسـه: 16/1 ]22/1[؛ تار

کنـز العّمـال: 126/3 ]589/5[( شـرح نهـج البالغـه: 8/3؛ 167/4 ]20/6؛ 156/17[؛ 

)160(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 166

گر مرا  یـا چنیـن گویـد: »مـن عهـده دار حکومت بر شـما شـدم؛ اّما بهترینتان نیسـتم. پـس ا
گر بر باطلم یافتید، مرا به راهی درست و استوار آورید!«1 برحق دیدید، یاری ام نمایید؛ و ا

کار شـما  در لفـظ ابن جـوزی )صفـة الّصفـوه: 98/1 ]260/1[( آمـده اسـت: »مـن عهـده دار 

گر بـه بیراهه رفتم،  ید؛ و ا گـر بـه راه نیک رفتم، یاری ام سـاز شـدم؛ اّمـا بهترینتـان نیسـتم. پـس ا

ید!« مرا به راهی درست و استوار آور

کننـد و چـون بـه خطـا  کـه اّمـت و مردمـش او را بپاینـد و یـاری اش  آیـا خلیفـه را می سـزد 

و گمراهـه رفـت، او را بـه راهـی درسـت و اسـتوار آورند و راسـتش سـازند؟ چگونـه از خلیفه که 

وارث دانش پیامبر و حامل سـّنت او اسـت، عمل به سـّنت را توّقع نداشـته باشـیم، حال آن 

کـه خداونـد دیـن خویـش را کمـال بخشـید و هـر چـه را اّمـت بـدان نیـاز داشـت، بـه پیامبـرش 

کـه او را روا و سـزاوار  وحـی فرمـود و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز هـر چـه را آمـد، ابـالغ نمـود تـا آن جـا 

کـه خـدا شـما  گشـت تـا از رأی و قیـاس در دیـن خـدا نهـی نمایـد یـا فرمایـد: »مـن هیـچ چیـز را 

کـه خداونـد شـما  را بـدان فرمـان داد، فروننهـادم و همـه را بـه شـما فرمـان دادم؛ و هیـچ چیـز را 

را از آن نهـی فرمـود، وانگذاشـتم و شـما را از همـۀ آن هـا نهـی نمـودم.«؟ )جامع بیـان العلم و فضله 

تألیـف ابوعمـر ]ص428[؛ و نیـز در مختصـر آن: ص222 ]ص384[(

گفتـن بـر  کتـاب و سـّنت، دِر سـخن  کوتاه دسـتی اش در دانش هـای  خلیفـه بـه سـبب 

کـه پیامبر بزرگوار، آن را بر اّمتش بسـته بود. خلیفه  پایـۀ رأی را بـر هـر دو لنگـه گشـود، از آن پـس 

گریـزی جـز ایـن نداشـت! ابن سـعد )الطبقـات الکبـرٰی ]178/3[(؛ ابوعمـر )جامـع بیـان العلـم و  راه 

کـه هـرگاه مسـأله ای  فضلـه: 51/2 ]ص270[(؛ و ابن قّیـم )أعـالم الموّقعیـن: ص19 ]54/1[( آورده انـد 

یـد )ص27 ]ص15[(؛ عیون األخبار  1. الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد )139/3 ]183/3[(؛ المجتنـی تألیف ابن در
تألیـف  النبوّیـه  الّسـیرة  ]210/3[(؛   203/3( طبـری  الملـوک  و  مـم 

ُ
األ یـخ  تار ]مـج1/ج234/5[(؛   234/2( ابن قتیبـه 

القـرآن )ص115  الفریـد )158/2 ]238/3[(؛ إعجـاز  العقـد  الکامـل )6/1(؛  ابن هشـام )340/4 ]311/4[(؛ تهذیـب 
 247/5( ابن کثیـر  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  218-219[(؛  و   207/2[  177 و   167/1( الّنضـره  الّریـاض  ]ص209[(؛ 
یـخ الخلفـاء  ]269/5[( ضمـن صحیـح شـمردن آن؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )134/1 ]56/2[(؛ تار

سـیوطی )ص47 و 48 ]ص66 و 67[(؛ الّسـیرة الحلبّیـه )388/3 ]359/3[(�

)161(
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کتـاب خـدا یـا نشـانی در سـّنت برایـش  بـرای قضـاوت نـزد ابوبکـر آورده می شـد و او اصلـی در 

درسـت  گـر  ا اسـت.  مـن  رأی  »ایـن  می گفـت:  نمـوده،  اجتهـاد  خویـش  رأی  بـه  نمی یافـت، 

گـر خطـا باشـد، از مـن اسـت؛ و از خـدا آمـرزش می جویـم.« ایـن را  باشـد، از خـدا اسـت؛ و ا

گزارش نموده است. یخ الخلفاء: ص71 ]ص98[( از ابن سعد  سیوطی )تار

گـر در  کـه چـون کسـانی بـرای دادخواهـی نـزد ابوبکـر می آمدنـد، ا گویـد  میمـون بـن مهـران 

کتـاب یـا دانشـی از رسـول خـدا چیـزی بـرای قضـاوت میانشـان می یافـت، بـه همـان حکـم 

می گفـت:  و  می نمـود  پرسـش  مسـلمانان  از  آمـده،  بیـرون  می شـد،  درمانـده  گـر  ا و  می راْنـد؛ 

»چنیـن و چنیـن نـزد مـن آورده شـده؛ آیـا می دانید که رسـول خـدا در این زمینـه قضاوتی کرده 

کـه رسـول خـدا؟ص؟  گـرد می آمدنـد و همگـی می گفتنـد  گروهـی نـزدش  باشـد؟« پـس چـه بسـا 

کـه در میـان مـا کسـی را  در آن زمینـه قضاوتـی نمـوده؛ و ابوبکـر می گفـت: »سـتایش خداونـد را 

که سـّنتی از رسـول خدا؟ص؟ در  گر درمی ماْند  کند!« و ا که سـّنت پیامبرمان را پاسـداری  نهاد 

آن زمینـه بیابـد، سـران و نیـکان مـردم را گردمـی آوْرد و با ایشـان رایزنی می نمود و چون رأیشـان 
بـر چیـزی گردمی آمـد، بـه همـان حکـم می کـرد.1

کـردن بـه رأی  ی در عمـل  ایـن بـود جایـگاه خلیفـه در قضـاوت و میـزان دانـش و شـیوۀ و

گفته اسـت: »اهل رأی دشـمنان  که عمر بن خّطاب  کتاب و سـّنت، حال آن  بدون پشـتوانۀ 

کـردن آن هـا از دستشـان  گرفتـن احادیـث درمانـده و روایـت  سـّنت ها هسـتند و چـون از فرا

دررفتـه اسـت، رأی را برسـاخته اند. ای مـردم! تنهـا رأی رسـول خـدا ره بـه صـواب می ُبـرد؛ زیرا 

خداونـد حقیقـت را بـه او نشـان مـی داد. اّمـا رأی مـا، تنها گمان و به زحمـت افکندِن خویش 

اسـت.« )جامـع بیـان العلـم و فضلـه تألیـف ابوعمـر: 134/2 ]ص351 و 363[؛ و نیـز در مختصـر آن: 

ص185 ]ص321[؛ أعالم الموّقعین: ص19 ]54/1[(

ـــا ذکـــر ســـند روایـــت  کـــه در الّصواعـــق المحرقـــه )ص10 ]ص18[( آمـــده، بغـــوی آن را ب 1. ســـنن دارمـــی )58/1(. نیـــز چنـــان 
کـــرده اســـت.
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کـه  گرفـت و بـر جایـگاه او نشسـت، چـه رسـد  کـه جـای پیامبـر را  کسـی را  کـه  دیگـر آن 

ی حکـم  کـه خـودش بـر و کسـی بخواهـد  کنـد و آن را از  از مـردم در بـارۀ سـّنت شـریف سـؤال 

کنـار  ی سـؤال شـد، همیـن شـیوۀ خـود را  کاللـه از و کـه در بـارۀ أّب و  گاه  می راَنـد؟ و چـرا آن 

نهـاد و از صحابـه پرسـش ننمـود و بـا آنـان رایزنـی نکـرد و بـا رأی خویـش فتـوا داد و آزادانـه هـر 

گفـت؟ چـه خواسـت، 

غیـر از مـواردی کـه گذشـت، آن چـه از ابوبکـر در قضـاوت رسـیده، با این که اندک اسـت، 

برای شناختن میزان دانش وی بسنده و کافی است. اکنون نمونه هایی از آن  را می آوریم:

1. رأی خلیفه در بارۀ مادربزرگ

در بارۀ  که  آمد  صّدیق  ابوبکر  نزد  مادربزرگی  که  است  شده  نقل  ُذَؤْیب  بن  َقبیصة  از 

نیست؛  چیزی  را  تو  خدا،  کتاب  »در  گفت:  او  به  ابوبکر  نماید.  سؤال  وی  از  خویش   ارث 

از مردم سؤال  تا  بازگرد  تو نیافته ام. پس ]اکنون[  و در سّنت رسول خدا؟ص؟ نیز بهره ای برای 

نمایم.« مغیرة بن شعبه گفت: »من نزد رسول خدا؟ص؟ حضور داشتم که به مادربزرگ یک ششم 

از میراث را داد.« ابوبکر گفت: »آیا کسی جز خودت در این مطلب با تو همراه است؟« محّمد 

بن مسلمۀ انصاری برخاست و او نیز همانند سخن مغیره را گفت. پس ابوبکر آن میزان را برای 

مادربزرگ مقّرر نمود. _ تا پایان حدیث _ )موّطأ مالک: 335/1 ]513/2[؛ سنن دارمی: 359/2؛ سنن 

ابوداوود: 17/2 ]121/3[؛ سنن ابن ماجه: 163/3 ]909/2[؛ مسند احمد: 224/4 ]265/5[؛ السنن الکبرٰی 

تألیف بیهقی: 234/6؛ بدایة المجتهد: 347/2؛ مصابیح الّسّنه: 22/2 ]391/2[(

کـه در مسـأله ای بسـیار مـورد ابتـال کـه حکـم آن مـورد اّتفـاق اسـت، حکـم مسـأله  بنگریـد 

کسـی چـون مغیـره، آن  کـه بـه روایـت  کـه نیـاْز او را واداشـته  بـر خلیفـه پوشـیده مانـده تـا آن جـا 

کـه یکـی از  کارتریـِن ثقیـف و دروغ پردازتریـِن اّمـت1، اّتـکا نمایـد. مغیـره همـان کسـی اسـت  زنا

کارهایـش در دگرگـون سـاختن سـّنت و بـه بـازی گرفتـن آن، ایـن بـود کـه از بیم برکنار شـدن، به 

کتاب: 141/6� 1. بنگرید به: همین 
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گاه بر منبر  سـال چهلم، نماز عید قربان را در روز عرفه ادا نمود )األغانی: 142/14 ]96/16[(؛ و هر 

فـراز می شـد، بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ناسـزا می گفـت1�

2. رأی خلیفه در بارۀ دو مادربزرگ

کـه دو مادربـزرگ ]یکی مادِر مـادر و دیگری مـادِر پدر[ نزد  از قاسـم بـن محّمـد نقـل شـده 

ی خواسـت تا یک ششـم میـراث را به مادربزرِگ مـادری دهد. مردی  ابوبکـر صّدیـق آمدنـد و و

ی از او  گـر مادربـزرِگ پـدری می مـرد و ایـن شـخص ]= مّیـت[ زنـده بـود، و گفـت: »ا از انصـار 

کنـون او را از ارث ایـن شـخص محـروم می کنـی؟« سـپس ابوبکـر یک ششـم را  ارث می ُبـرد. ا

میان هر دو تقسیم نمود.

عبارت دیگر

ی میـراث را  دو مادربـزرگ، یکـی مـادری و دیگـری پـدری، نـزد ابوبکـر صّدیـق آمدنـد. و

کـه از بنی حارثـه بـود، بـه او  تنهـا بـه مادربـزرگ مـادری داد. عبدالّرحمـان بـن سـهیل/ سـهل 

گـر می مـرد، این شـخص از او ارث  کـه ا گفـت: »ای خلیفـۀ رسـول خـدا! بـه کسـی سـهم دادی 

کـرد. نمی ُبـرد!« پـس ابوبکـر یک ششـم را میـان آن دو تقسـیم 

بدایـة  235/6؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]513/2[؛   335/1 مالـک:  موّطـأ  بـه:  بنگریـد 

یـان خبـر را ثقه  ی راو المجتهـد: 344/2 ]348/2[؛ اإلسـتیعاب: 400/2 ]836/2[؛ اإلصابـه: 402/2 _ و

شـمرده اسـت _ ؛ کنـز العّمـال: 6/6 ]22/11[ بـه نقـل از مالـک و سـعید بن منصور ]الّسـنن: 55/1[ و 

عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 275/10[ و داَرُقْطنـی ]الّسـنن: 90/4-91[ و بیهقـی.

که این مرد حکم ارث دو مادربزرگ را نمی دانسته  گوید: آیا در شگفت نمی شوید  امینی 

و بـا انتقـاد مـردی از انصـار یـا یکـی از بنی حارثـه، بـه شـتاب از رأی نخسـت خویـش بازگشـت؟ 

کام گـردد؛ اّمـا ابوبکر او را نیـز در ارث  ایـن انتقـاد اقتضـا می نمـود کـه مادربـزرگ مـادری از ارث نـا

کتاب )143/6 و 144( گذشت. 1. در همین 
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سهیم نمود و فقیهان همان را مأخذ حکم خویش ساختند. ریشۀ این حکم برگرفته از روایت 

مغیـره در بـارۀ یک مادربزرگ اسـت؛ پس بنگریـد و عبرت گیرید!

کـه خلیفـه را از حکـم خویـش بازگرداْنـد، نـه  و اّمـا رأی آن مـرد انصـاری در بـارۀ مادربـزرگ 

تنها برگرفته از کتاب و سّنت نبود، بلکه با این دو مخالف و با این سخن شاعر سازگار بود:
فرزندان ما زادگان پسران ما هستند. و اّما زادگان دخترانمان، فرزندان مردان بیگانه اند.

سـفارش  فرزندانتـان  در بـارۀ  را  شـما  »خداونـد  تعالـی:  خـدای  سـخن  ایـن  سـّنت  اهـل  پـس 
می کنـد: بهـرۀ پسـر، برابـر بـا بهـرۀ دو دختـر باشـد.« ]نسـاء/11[ را بـه سـبب همین بیـت تخصیص زده 

و تنهـا شـامل نـوادگان پسـری، و نـه دختـری، دانسـته اند و بـا اسـتناد بـه سـخن ایـن شـاعر، بـر 
کـه احـکام فرزنـدان در زمینـۀ ارث و جـز آن، نـوادگان دختـری را دربرنمی گیـرد. آن شـده اند 

گاه مـردی مالـی را بـه پسـرانش بخشـد  کـه هـر  گویـد: »گفته انـد  ابن کثیـر )الّتفسـیر: 155/2( 
یـا بـر آنـان وقـف نمایـد، تنهـا پسـران خـودش و نـوادگان پسـری اش بدان ویـژه گردند. ایشـان به 

ایـن سـخن شـاعر اسـتناد نموده اند:
فرزندان ما زادگان پسران ما هستند. و اّما زادگان دخترانمان، فرزندان مردان بیگانه اند.

کتاب هـای  کـه ایـن شـعر در  گفتـه اسـت: ›بـا آن  بغـدادی )خزانـة األدب: 300/1 ]445/1[( 
گویـد: ›نحویان برای  نحویـان و جـز آنان شـهرت دارد، سـراینده اش شـناخته نیسـت.‹ عینی 
کارشناسـان میـراث بـرای داخـل دانسـتن نـوادگان  جایـز بـودن پیـش افتـادن خبـر از مبتـدأ؛ 
گونـه در بـاب  کـه انتسـاب تنهـا از راه پـدران اسـت؛ فقیهـان بـه همیـن  پسـری در ارث و ایـن 
گـواه آورده انـد؛ و من ندیدم  وصّیـت؛ و دانشـوران معانـی و بیـان در زمینـۀ تشـبیه، ایـن بیـت را 
کرمانـی در شـواهد شـرح  گوینـده اش نسـبت دهـد!‹ مـن در شـرح  کـه یکـی از ایشـان آن را بـه 
بـن غالـب شـمرده2 ابوفـراس همـام فـرزدق  را  ایـن بیـت  کـه سـرایندۀ   کافیـۀ خبیصـی1 دیـدم 

ی را آورده است. و خداوند به حقیقت حال داناتر است!«  و سپس شرح حال و

که شرحش را المرّشح نامیده است. 1. شمس الّدین ابوبکر خبیصی 

گفتـه اسـت: »ایـن از ابیـات عمـر بـن خّطـاب  ـف جامـع الّشـواهد )ص91 ]317/1[( آن را بـه عمـر نسـبت داده و 
ّ
2. مؤل

کـه در بیـت آمـده، سـازگارتر اسـت. اسـت.« و ایـن سـخن بـا سیاسـت پردازی ای 

)165(

122/7



171 غلّو ورزیدن در بارۀ ابوبکر

بارخدایـا؛ منّزهـی تـو! ایشـان بـر پایـۀ ایـن رأی سیاسـی، چـه مایـه گسـتاخی در دیـن خدا 

یده انـد تـا خانـدان وحـی را از فرزنـدِی رسـول خـدا؟ص؟ بیـرون سـازند! سـخن شـاعر در برابـر  ورز

ایـن سـخن خـدای تعالـی چـه ارزشـی دارد )؟(: »پـس بگو: بیایید تا ما و شـما پسـرانمان و پسـرانتان 

دختـری  نـوادگان  کـه  دارد  صراحـت  آیـه  ایـن  عمـران/61[  ]آل   بخوانیـم.«  را  زنانتـان  و  زنانمـان  و 

ک بوده انـد. نیـز خـدای سـبحان نـوادگان دختـری  پیامبـر، حسـن و حسـین، دو پسـر پیامبـر پـا

کسـانی  ّیه«  که در القاموس المحیط )34/2 ]ص507[( آمده، »ذّر ّیۀ او دانسـته؛ و چنان  نوح را ذّر

داوود  او  فرزنـدان  از  »و  اسـت:  فرمـوده  سـبحان  خداونـد  نیسـتند.  انسـان  فرزنـدان   جـز 

ّیۀ نوح شـمرده، حال آن  و سـلیمان ... و یحیی و عیسـی ... .« ]انعام 84 و 85[ پس عیسـی را از ذّر

ی پسِر دختر او، مریم، بوده ]و پدر نداشته[ است. که و

رازی )التفسـیر الکبیـر: 488/2 ]81/8[( گویـد: »ایـن آیـه _ بگـو بیاییـد ��� _ ]آل عمـران/61[ داللـت 

می کند که حسـن و حسـین؟امهع؟ دو پسـر رسـول خدا؟ص؟ بوده اند؛ زیرا وی وعده فرمود که پسـرانش 

را فراخواَنـد و حسـن و حسـین را فراخواْنـد؛ پـس الزم اسـت کـه ایـن دو پسـران او بـوده باشـند. آن چـه 

کیـد می کنـد، سـخن خـدای تعالـی در سـورۀ انعـام اسـت: ›و از فرزنـدان او داوود   ایـن سـخن را تأ

کـه عیسـی؟ع؟ از  و سـلیمان ... و زکرّیـا و یحیـی و عیسـی ... .‹ ]انعـام/84 و 85[ و روشـن اسـت 

کـه نـوادۀ  گشـت  طریـق مـادر بـه ابراهیـم؟ع؟ نسـب می رسـاَند، و نـه از طریـق پـدر. پـس ثابـت 

ی[ نامیـده شـود؛ و خـدا داناتـر اسـت!« گاه پسـِر ]و دختـرِی ]فـرد[ 

_ بگـو بیاییـد ... _ ]آل  آیـه  ایـن  گویـد: »در  القـرآن: 104/4 ]67/4[(  ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام 

کـه نـوادگان دختـری، پسـران نامیـده می شـوند.« همـو )همـان:  عمـران/61[ دلیلـی اسـت بـر آن 

گفته است:  )]23-22/7[ 31/7

ّیـۀ ابراهیـم شـمرده شـده اسـت. پـس فرزنـدان  کـه نـوادۀ دختـری بـود، از ذّر »عیسـی بـا آن 

ّیـۀ پیامبـر؟ص؟ هسـتند؛ و کسـی کـه معتقد اسـت نـوادگان دختری نیـز فرزند نام  فاطمـه؟اهضر؟ ذّر

می گیرنـد، بـه همیـن اسـتناد نموده اسـت.
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کـه چـون کسـی بـر فرزنـد خـود و فرزنـد فرزندش وقـف کند،  ابوحنیفـه و شـافعی گفته انـد 

گـر  هـم نـوادگان پسـری و هـم نـوادگان دختـری اش، تـا نسـل های بعـد، در آن راه دارنـد. نیـز ا

کسـی به خویشـان خود وصّیت نماید، نوادگان دختری نیز در آن درون شـوند. نزد ابوحنیفه، 

خویشـاوند شـامل هـر خویـِش َمحرم اسـت.

کـه نـوادگان دختـری در ایـن وقف یا وصّیـت راه ندارنـد. همانند این  مالـک بـر آن اسـت 

گذشـت. دلیل آن  سـخن در همین تفسـیر ما )الجامع ألحکام القرآن: 104/4 ]67/4[( از شـافعی 

می نمایـد.‹  سـفارش  فرزندانتـان  در بـارۀ  شـما  بـه  ›خداونـد  اسـت:  سـبحان  خـدای  سـخن  دو، 

]نسـاء/11[ مسـلمانان از ظاهـر ایـن آیـه، چیـزی جـز فرزنـدان خـود فـرد و نـوادگان پسـری، بـه طـور 

خاص، را نفهمیده اند.1

کـه ]فرزنـداِن[ دختـران را در خویشـاوندان راه داده انـد،  کسـانی  گویـد: ›دلیـل  ابن قّصـار 

کـه پیامبـر؟ع؟ در بـارۀ حسـن بـن علی فرمود:“این پسـر من، سـرور اسـت.” ما کسـی  آن اسـت 

کـه خـودداری کنـد از ایـن که فرزندان دختران را فرزندان پدِر مادرشـان بشـمارد.2  را نیافته ایـم 

ـد گرفتـه شـده؛ و اینـان نیـز بی تردیـد 
ّ
معنـای کلمـه نیـز همیـن را اقتضـا می کنـد؛ زیـرا ولـد از تول

د شـده اند و زاییده شـدن از سـوی مادر، همچون زاییده شـدن از سـوی 
ّ
از پدِر مادرشـان متول

 پـدر اسـت. قـرآن نیـز بـر ایـن مطلـب داللـت دارد. خـدای تعالـی فرمایـد:“و از فرزنـدان او داوود 

ی  ّیـۀ نـوح شـمرده، با آن که و و سـلیمان ... از شایسـتگان بودنـد.” ]انعـام/84[ پـس عیسـی را از ذّر

از نـوادگان دختـری نوح بوده اسـت.‹«

کـه حّجـاج، یحیـی بـن یعمر  را  ابن ابی حاتـم بـا سـند خویـش از ابوحـرب بـن اسـود آورده 

ّیـۀ پیامبـر؟ص؟  کـه اّدعـا می کنـی حسـن و حسـین از ذّر فراخواْنـد و گفـت: »بـه مـن خبـر رسـیده 

کـه ایشـان از ایـن آیـه، بـدون هیـچ دلیـِل بازگرداننـده ای، خـالف ظاهـر آن را  1. ایـن تهمتـی اسـت بـر مسـلمانان! حاشـا 
باشـند! فهمیـده 

2. در متـن »ألنهـم ولـد ألبـی ُاّمهـم« آمـده، ولـی در مصـدر »أنهـم...«، یعنی بدون الم، درج شـده که همین درسـت اسـت و 
ترجمـه بر این اسـاس صـورت گرفت. )ن.(
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هسـتند. آیـا ایـن را در کتـاب خـدا می یابـی؟ مـن قـرآن را از آغـاز تـا پایـان قـراءت نمـودم و ایـن 

گفـت: »آیـا سـورۀ انعـام را نمی خوانـی: ›و از فرزنـدان او داوود و سـلیمان ...   را نیافتـم!« یحیـی 

کـه پـدر  گفـت: »آیـا عیسـی بـا آن  گفـت: »آری.« یحیـی  و یحیـی و عیسـی ... .‹ ]انعـام/84[؟« 

گویـی.« گفـت: »راسـت  ّیـۀ ابراهیـم نیسـت؟«  نداشـته، از ذّر

ّیـۀ خـود وصّیـت یـا بـر ایشـان وقـف نمایـد یـا  گـر مـردی مالـی را بـه ذّر بـه همیـن سـبب، ا

بدانـان بخشـد، نـوادگان دختـری نیـز در آنـان راه دارنـد. )تفسـیر ابن َکثیـر: 155/2(

ّیـۀ او هسـتند و نـوادگان  کـه ثابـت شـد فرزنـدان انسـان، بـه طـور مطلـق، ذّر پـس از ایـن 

یم  ّیـه و اوالد جدایی انداز دختـری نیـز در آنـان راه دارند، سـزاوار نیسـت که در احکام میان ذّر

کـه فرزنـداِن دختـران را فرزنـدان مـردان بیگانـه و بیـرون از دایـرۀ  کـس را مجـال نباشـد  و هیـچ 

ّیـه  ذّر از  را  دختـری  نـوادگان  حـال،  عیـن  در  و  بشـمارد،  حقیقـی،  طـور  بـه  انسـان،  فرزنـدان 

ّیه ] کسانی[ جز فرزندان انسان نیستند. بشمارد؛ زیرا ذّر

کـه بـه حقیقـت،  کاربـرد لغـوی قـرآن مجیـد و ایـن  ایـن سـخنان رسـول خـدا؟ص؟ بـر ایـن 

نـوادۀ دختـری، فرزنـد پـدِر مـادر خویـش اسـت، داللـت دارنـد:

کشته می شود. که این پسرم _ حسین _  1. جبرئیل مرا خبر داد 

کشت.« در عبارتی نیز آمده است: »هرآینه اّمتم این پسرم را خواهند 

)الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد ]زندگانـی امـام حسـین: چـاپ نشـده/ص44[؛ المسـتدرک علـی 

کـم: 177/3 ]194/3[؛ أعـالم الّنبـّوه تألیـف مـاوردی: ص83 ]ص137[؛ ذخائـر العقبـٰی:  الصحیحیـِن حا

ص148؛ الّصواعـق المحرقـه: ص115 ]ص192[(

کشته می شود. 2. این پسرم در سرزمینی از عراق 

)دالئل الّنبّوه تألیف ابوُنَعیم: 202/3 ]710/2[؛ ذخائر العقبٰی: ص146(

3. )در بارۀ نواده اش حسن:( این پسرم، سرور است.
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)المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 175/3 ]191/3[؛ أعـالم الّنبـّوه تألیـف مـاوردی: ص83 ]ص137[؛ 

تفسـیر ابن َکثیـر: 155/2(

4. )خطاب به علی:( تو برادر من و پدِر فرزندانم هستی.)ذخائر العقبٰی: ص66(

5. همانـا جبرئیـل مـرا خبـر داد: »خداونـد؟زع؟ بـه ازای خـون یحیـی بـن زکرّیـا 70/000 تـن 

کشـت.« )ذخائـر العقبـٰی:  کشـت و بـه ازای خـون فرزنـدت حسـین نیـز 70/000 تـن را خواهـد  را 

ص150(

کـه چهـره اش همچـون سـتاره ای اسـت درخشـان.)ذخائر  6. مهـدی از فرزنـدان مـن اسـت 

العقبٰی: ص136(

کـه آنـان را دوسـت بـدارد، مـرا  7. ایـن دو _ حسـن و حسـین _ پسـران مـن هسـتند؛ هـر 

اسـت. دوسـت داشـته 

 204/4 کر:  ابن عسـا دمشـق  مدینـة  یـخ  تار ]181/3[؛   166/3 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک 

)]120/12[  221/6 العّمـال:  کنـز  ]199/13[؛ 

دمشـق  مدینـة  یـخ  )تار فراخـوان!  مـن  نـزد  را  پسـرم  دو  صّدیقـه:(  فاطمـۀ  بـه  )خطـاب   .  8

)]153/14[  316/4 کر:  ابن عسـا

ــر:  9. )خطـــاب بـــه انـــس:( پســـرم را نـــزد مـــن فراخـــوان! )البدایـــة و النهایـــه تألیـــف ابن َکثیـ

)]223/8[  205/8

10. پسرم را نزد من فراخوانید! _ پس حسن بن علی درآمد. _ )ذخائر العقبٰی: ص122(

ـــس  ـــی دارم؛ پ ـــت م ـــن او را دوس ـــت و م ـــن اس ـــر م ـــن _ پس ـــن _ حس ـــا ای ـــا! همان 11. بارخدای

کر: 203/4  یـــخ مدینـــة دمشـــق ابن عســـا کـــه دوســـتارش باشـــد، دوســـت بـــدار! )تار تـــو نیـــز او را و هـــر 

)]197/13[

کار بـر تـو  گفـت: »مـن در ایـن  12. پیامبـر؟ص؟ بـه علـی فرمـود: »پسـرم را چـه نامیـدی؟« 

پیشـی نگیـرم.« فرمـود: »مـن نیـز بـر پـروردگارم پیشـی نجویـم.« پـس جبرئیـل فرود آمـد و گفت: 
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»ای محّمـد! هرآینـه پـروردگارت بـه تـو سـالم رسـاَند و فرمایـد: ›نسـبت علـی بـا تـو همچـون 

نسـبت هـارون اسـت بـا موسـی؛ اّمـا پـس از تـو پیامبری نیسـت. پس نـام فرزند هـارون را بر این 

پسرت بگذار!‹« )ذخائر العقبٰی: ص120(

پیامبـر؟ص؟  نوبـت  هـر  زاده شـدند، در  بـن علـی  و محسـن  13. چـون حسـن و حسـین 

فرمود: »فرزندم را به من بنمایانید؛ او را چه نام نهاده اید؟«

)المستدرک علی الّصحیحین: 180/3؛ کنز العّمال: 107/7 و 108 ]660/13 و 664[ به نقل از داَرُقْطنی، 

احمد ]المسند: 190/1[، ابن ابی  َشیبه، ابن  َجِریر، ابن حّبان ]اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حّبان: 409/15[، 

کم، و خطیب( ّیة الّطاهره: ص99[، بیهقی ]السنن الکبرٰی: 166/6[، حا ر
ّ

دوالبی ]الذ

14. چـون حسـن و حسـین گـم شـدند، پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »دو پسـر مـرا بیابیـد!« )کنـز العّمال: 

)]662/13[  108/7

گل هـای خوشـبوی مـن از دنیـا هسـتند.  15. همانـا ایـن دو پسـرم _ حسـن و حسـین _ 

)]667/13 ]113/12؛   109/7 220/6؛  العّمـال:  کنـز  ]ص191[؛  ص114  المحرقـه:  )الّصواعـق 

16. پسرم بر پشت من سوار شد.

کرده انـد: احمـد ]المسـند: 622/7[؛ َبَغـوی؛ َطَبرانـی  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

کم ]المسـتدرک علی الّصحیحین: 726/3[؛ بیهقی؛ سـعید بن منصور؛  ]المعجم الکبیر: 270/7[؛ حا

 �)]40/8[  36/8 النهایـه:  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  ]160/14[(؛   317/4 دمشـق:  مدینـة  )تاریـخ  کر  ابن عسـا

بنگریـد بـه: کنـز العّمـال: 222/6؛ 109/7 ]124/12؛ 668/13[�

کـه ابراهیـم بـرای دو  یـد تـا بـر آن هـا تعویـذ بخوانـم؛ همـان تعویـذی  17. دو پسـرم را بیاور

کر: 209/4 ]224/13[( یخ مدینة دمشق ابن عسا پسرش خواند. )تار

گـذار! )کنـز  18. )خطـاب بـه انـس:( وای بـر تـو ای انـس! پسـرم و میـوۀ دلـم _ حسـن _ را وا

)]125/12[ العّمـال: 222/6 

المحرقـه  )الّصواعـق  ایـن دو پسـرم، حسـن و حسـین، دو سـرور جوانـان بهشـتی اند.   .19

]ص191[( ص114  ابن َحَجـر:  تألیـف 
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20. )در بـارۀ علـی:( ایـن بـرادر و پسـرعمو و دامـاد و پـدِر فرزنـدان مـن اسـت. )کنـز العّمـال: 

)]609/11[  154/6

21. نـام دو پسـر هـارون، شـّبر و شـبیر، را بـر این دو پسـرم نهـادم. )الّصواعـق المحرقه: ص115 

کنـز العّمال: 222/6 ]118/12[( ]ص192[(؛ 

گـر از دنیـا تنهـا یـک روز مانـده باشـد، خداونـد آن را چندان به درازا کشـد که مردی  22. ا

که همنام من است، برانگیزاَند. از فرزندانم را 

ــر  ــدم.« _ و ب ــن فرزن ــود: »از ای ــدت؟« فرم ــدام فرزن ک ــدا! از  ــول خ ــت: »ای رس گف ــلمان  س

حســین دســت نهــاد. _ )ذخائــر العقبــٰی: ص136(

و نیز سبط پبامبر، حسن؟س؟ این سخنان را دارد:

23. )در خطبـه ای:( مـن حسـن بـن علـی، فرزنـد پیامبـر، فرزنـد آن بشـارت بخش، فرزنـد 

ی و آن چـراغ روشـن  هسـتم. آن انذارگـر، و فرزنـد آن فراخواننـده بـه سـوی خـدا بـا رخصـت و

)المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 172/3 ]188/3-189[؛ ذخائـر العقبـٰی: ص138 و 140؛ شـرح نهـج 

ی:  البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 11/4 ]30/16[؛ مجمـع  الّزوائـد: 146/9؛ اإلتحـاف بحّب األشـراف شـبراو

ص5 ]ص18[(

کش نشسته بود:( از جای نشستن پدر من فرود بیا! 24. )خطاب به ابوبکر که بر منبر جّد پا

گفتی؛ هرآینه این، جای نشستن پدر تو است.« گفت: »راست  و ابوبکر 

گفـت:  گفـت: »از منبـر پـدرم فـرود بیـا!« و ابوبکـر  کـه حسـن  در لفـظ دیگـر آمـده اسـت 

ِضـره: 139/1 ]175/1[؛ شـرح نهـج  »]آری؛[ ایـن، منبـر پـدر تـو اسـت؛ نـه منبـر پـدر مـن.« )الّریـاض الّنَ

البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 17/2 ]42/6[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص108 ]ص177[؛ تاریـخ الخلفـاء 

العّمـال: 132/3 ]616/5[( کنـز  سـیوطی: ص54 ]ص75[؛ 

بحـّب  )اإلتحـاف  ید!  بسـپار ک  خـا بـه  _ مصطفـی _  پـدرم  کنـار  مـرا  وصّیتـش:(  )در   .25

]ص38[( ص11  ی:  شـبراو األشـراف 
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گفـت:  گفـت: »از منبـر پـدرم فـرود بیـا!« عمـر  26. سـبط پبامبـر، حسـین؟ع؟ ، بـه عمـر 

»]آری؛[ ایـن، منبـر پـدر تـو اسـت؛ نـه منبـر پـدر مـن. چه کسـی تـو را بـه گفتن این سـخن فرمان 

کر: 321/4 ]175/14[( یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا داد؟« )تار

خـدا؟ص؟  رسـول  پسـر  دو  حسـین _  و  _ حسـن  دو  »ایـن  اسـت:  گفتـه  ابن عّبـاس   .27

کر: 212/4 و 322 ]239/13؛ 179/14[( یخ مدینة دمشق ابن عسا هستند.« )تار

گفـت: »ای پسـر رسـول خـدا! سـخنت را شـنیدیم.«  28. زهیـر بـن قیـن بـه حسـین؟ع؟ 

)جمهـرة خطـب العـرب: 40/2 ]48/2[(

ی )ص49 ]ص136[( آمـده، امـام حسـن،  کـه در اإلتحـاف بحـّب األشـراف شـبراو 29. چنـان 

ک پیامبـر، چنین سـرود: نـوادۀ پـا
پس از جّدم، بندۀ برگزیدۀ خدا پدر من است؛ و من زادۀ دو برگزیده ام.

که از طا ریخته شده؛ پس من نقره ام فرزند دو طا. من نقره ای هستم 

30. نیز چنان که در اإلتحاف بحّب األشراف شبراوی )ص57 ]ص193[( آمده، وی سرود:
که جایگاهش را دانید. و بر حّقِ آشکار، پوششی نیست. من فرزند آن مردم 

گر ستارگان هم پوشیده مانند، من ماه تمامم. مگر رسول خدا جّد و پدر من نیست؟ ا

کـه فـرزدق در سـتایش  ی )ص57 ]ص139[( آمـده  31. در اإلتحـاف بحـّب األشـراف شـبراو

گفـت: امـام سـّجاد علـی بـن حسـین؟امهع؟ 
ک راهنما است. که بهتریِن همۀ بندگان بود. او تقواپیشۀ پیراستۀ پا کسی است  او فرزند 

یـد  کـه ابن بشـر در مـدح ز ی )ص57 ]ص131[( آمـده  32. در اإلتحـاف بحـّب األشـراف شـبراو

بـن حسـن بـن علـی بـن ابی طالب؟امهع؟ سـروده اسـت:
کــه آن زادۀ مصطفــی بــر دره ای ببــارد، خشــکی را از آن بزدایــد و شــاخه ها]ی درختــان[،  گاه  آن 

ســبز و شــاداب شود.

کـــه بـــرق در ابرهـــا بدرخشـــد و رعـــد بغـــرد،  زیـــد بهـــار مردمـــان در هـــر زمســـتان اســـت، آن دم 

 اّما نبارد.
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کـه در زهـر اآلداب حصـری قیروانـی )80/1 ]127/1[( آمـده، ابوعاصـم بـن حمزۀ  33. چنـان 

گفته است: ید بن حسن بن علی بن ابی طالب؟مهع؟  اسلمی در ستایش حسن بن ز
گواه ]والیِت[ منند. ستایش من به حسن بن زید رسد و قبرهایی در صّفین 

که از وقتی ابوالحسن از آن ها دور شد، روزگار با آن ها سر دشمنی دارد. قبرهایی 

گر پناهندگانش به احمد و علی پناه جویند، امان خواهند یافت. که ا قبرهایی 

کــه  کــه را آن دو فرونهادنــد، تــو نیــز فرونــه؛ و تــو بــه فــراز بــردن هــر  آن دو پــدران تــو هســتند. هــر 

آن دو فــراز بردنــد، شایســته ای.

ید که از  کـه همیـن حسـن بن ز کـه در زهـر اآلداب )81/1 ]129/1[( آمـده، آن گاه  34. چنـان 

ی گفت: او یـاد شـد، ابراهیـم بـن علی بن هرمه را انـدرز داد، و
فرزند رسول خدا مرا از باده نوشی نهی نمود و به آداب بزرگواران ادب نمود.

گوید: 35. ابو َتّمام طائی1 
کمترینش خیانت و نیرنگ است. که  کردید  کاری  با فرزندان و خاندان پیامبر 

36. دعبل ُخزاعی سروده است:
گزاردن، چگونه توان به خداوند نزدیک شد، پس از روزه داشتن و نماز 

جز از راه دوســتی فرزندان و خاندان پیامبر و دشــمنی با فرزندان »َزْرقاء« و »َعَبات«2.

گفته است: 37. همو 
کشــتگان خــود ]= مشــرکان[ بــه  کــه خانــدان زیــاد بــه خون خواهــی  کــت نســاخت  ــا اندوهنا آی

کردنــد و آســیب رســاندند؟ فرزنــدان پیامبــر ســتم 

گوید: 38. حّمانی 
همان کسان که هنگام کرامت ورزیدن، از باال و پاییِن چهره هاشان شکوه و بلندی می تراود.

کنار سروده هاشان بیابید. کتاب، در  دهای همین 
ّ
1. شرح حال شاعران این سروده ها را در مجل

2� »زرقاء« مادر مروان است که زنی بدکار و در جاهلیت دارای پرچم و نشان بود. »بنی الزرقاء« همان »بنی مروان« یا »آل مروان« 
که ایشان را »َعَبالت« و نیز »بنی امّیۀ  هستند. »َعَبالت« نیز، فرزندان »عبله« همسر عبدالشمس بن عبدمناف هستند 
اصغر« می خوانند که جز بنی امّیۀ معروف یا همان آل ابی سفیان است. دور نیست که شاعر در این جا به خاطر قافیۀ شعر، 

»َعَبالت« را در بارۀ مطلق بنی امّیه، چه اصغر و چه اکبر، به کار برده باشد. بنگرید به: بحار األنوار: 253/49. )ن.(
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کــه از افتخــارات یــاد شــود، اینــان احمــد را پــدر خویــش می شــمرند. عــود ]خوشــبو[ در  گاه  آن 

ــه اصــل خویــش می رســد و شــناخته می شــود. ــی،  ب ــان چوب هــای بی اصــل و نســب و معمول می

39. تنوخی سروده است:
از فرزند رسول خدا و زادۀ وصّی او به ناصبِی فسادگر در مسیر راه دین.

گفته است: 40. زاهی 
فرزنـــدان مصطفـــی! شـــما بـــا شمشـــیر ســـتم نابـــود می شـــوید و مـــن بـــه خـــواب آرام ســـر بـــه 

ســـامت نهـــاده ام؟

41. ناشئ سراید:
کــس مصیبتــی هماننــد انــدوه مــن  گــردد و هیــچ  فرزنــدان احمــد! قلبــم از انــدوه شــما پــاره پــاره 

در ســوگ شــما نشــنیده اســت.

گوید: 42. صاحب بن عّباد 
که معبودی جز او نیســت! همانندی برای علی واال یافت نگردد. ســوگند به خدایی 

کــه از فخــرورزی دم زننــد،  گاه  کــه می دانــی، سرشــت پیامبــر اســت و آن  سرشــتش چنــان 

فرزندانــش فرزنــدان پیامبــر هســتند.

43. همو را است:
کــه پیشــاپیش  کســانی هســتند  کــه در جهانیــان  آیــا ســر فرزنــد پیامبــر را جــدا می کننــد، حــال آن 

کشــته نشــده اند؟ َمرکبــش 

گوید: 44. همو 
کاظم ]امید نجات بسته ام[. به محّمد و وصّی او و دو فرزندش و عابد و دو باقر و 

45. همو سروده است:
کش و سرور عابدان. به محّمد و وصّی او و دو فرزند پا

گوید: 46. صوری ]دیوان صوری: 309/1[ 
که فرزندان احمد، آن زادگان علی، در همه سوی آواره اند. از این رو است 
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گفته است: 47. مهیار دیلمی ]دیوان مهیار دیلمی: 183/2[ 
کــه تنهــا افتخــار شــما آن اســت  کــدام حکــم، فرزنــدان پیامبــر از شــما فرمــان برنــد، حــال آن  بــا 

کــه صحابــه و تابعیــن پیامبــر هســتید؟

48. همو ]دیوان مهیار دیلمی: 50/3[ سراید:
گشود. کربا  که راه فاجعۀ تو را در  ای زادۀ پیامبر! ماجرای سقیفه بود 

گفته است: 49. ابن جابر1 
کــه  کســی اســت  کــه نشــانه درخــور  بــرای فرزنــدان رســول خــدا نشــانه ای نهاده انــد، حــال آن 

شــهره نباشــد.

گوید: ی ]اإلتحاف بحّب األشراف: ص107[  50. شبراو
که امید همگان است، ای زادۀ رسول! با مادرت زهرای بتول و جّدت 

در میان سادات همچون عقل و روح و سری، ای زادۀ مصطفی!

کتـاب خـدا و سـّنت پیامبـرش  کـه از  پـس در ایـن حـال، خلیفـه را چـه توجیهـی باشـد 

کتـاب و سـّنت دور و بیگانـه اسـت؟  کـه از  گرداَنـد و سـخن آن مـرد از انصـار را بپذیـرد  ی  رو

کـه رأی آن مرد انصـاری را آیین خویش سـاخته و به  فقیـه یـا حافـِظ محـّدث چـه عـذری دارد 

ی  کـه قـرآن و حدیـث و ادب فـرارو یـده، حـال آن  سـخن شـاعری هنـوز ناشـناخته تمّسـک ورز

او اسـت؟

3. رأی خلیفه در بارۀ بریدن دست دزد

از صفّیـه دختـر ابوعبیـد نقـل شـده کـه در روزگار ابوبکر مردی دزدی نمود که یک دسـت 

و یـک پایـش پیش تـر قطـع شـده بـود. ابوبکـر خواسـت تـا پایـش را بُبرد و دسـتش را بگـذارد تا با 

کـه جانـم در  گیـرد. عمـر گفـت: »نـه؛ بـه آن  آن خـود را خوشـبو نمایـد و طاهـر سـازد و از آن بهـره 

دسـت او اسـت، سـوگند! باید دسـت دیگرش را قطع نمایی.« پس ابوبکر فرمان داد و دسـت 

کتاب: 500/6 در بارۀ شمس الّدین مالکی از شاعران سدۀ هشتم. 1� بنگرید به: همین 
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دیگـرش را بریدنـد. نیـز از قاسـم بـن محّمـد نقل شـده که ابوبکر خواسـت تا پس از یک دسـت 

کنـد. عمـر گفـت: »سـّنت، قطـع دسـت اسـت.« ]الّسـنن  و یـک پـا، پـای دیگـر ]دزدی[ را قطـع 

الکبـرٰی تألیـف بیهقی: 274-273/8[

از مایه هـای حیـرت و شـگفتی اسـت کـه خلیفـه حـّد دزد را نمی دانـد؛ و ایـن از مهم تریـن 

کـه بـرای پاسـداری از امنّیـت عمومـی و آرام سـاختن اوضـاع و قطـع ریشـۀ  چیزهایـی اسـت 

فسـاد، دانسـتنش الزم اسـت. نیز مایۀ حیرت اسـت که وی در این حکم شـتاب ورزید، پیش 

کتـاب و سـّنت و  کتـاب )ص119( بـه وی نسـبت داده شـد _ بـه  کـه در همیـن  کـه _ چنـان  از آن 

سـپس نظرخواهـی از صحابـه و آن گاه، مشـورت پـردازد!

ـــوْد در روزگار  ـــرا خ ـــت، چ ـــت واداش ـــه راه راس ی را ب ـــم، و ـــن حک ـــه در ای ک ـــی  کس ـــی  وانگه

کنـــد؟ بنگریـــد بـــه: همیـــن  ــر رفتـــار  خالفتـــش، آن را از یـــاد ُبـــرد و خواســـت تـــا همســـان ابوبکـ

کتـــاب: 136/6�

4. رأی خلیفه در بارۀ پدر بزرگ

کـه ابوبکـر پـدر بـزرگ را همچـون  از ابن عّبـاس و عثمـان و ابوسـعید و ابن زبیـر نقـل شـده 

القـرآن جّصـاص: 94/1  پـدر دانسـت. )صحیـح بخـاری ]2477/6[؛ سـنن دارمـی: 352/2؛ أحـکام 

یـخ الخلفـاء سـیوطی: ص65 ]ص90[( مقصـود آنـان  ]82/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 246/6؛ تار

کـه تـا پـدر بـزرگ زنـده باشـد، بـرادران ارث نَبرنـد و میـراث میـان آنـان و پـدر بـزرگ  ایـن اسـت 

که تا پدر زنده باشد، برادران و خواهران ارث نَبرند. تقسیم نشود؛ همان سان 

امینـی گویـد: ایـن رأی خلیفـه از کتـاب و سـّنت برگرفته نشـده و هیچ یک از صحابه در 

ی پیـش نیامد که پدر بزرگی ارث  ی، بـدان عمـل نکرده اسـت. نیز در روزگار و زمـان حیـات و

کـه هیچ یـک از صحابه در زمان زندگـی ابوبکر با این  گـردد و گفتـه شـود  ی تأییـد  َبـرد تـا رأی و

کـه بخـاری ]الّصحیـح: 2478/6[ و ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام  یـده؛ چنـان  ی مخالفـت نورز رأی و

کـه در اسـالم خواسـت تـا همـۀ میـراث  گفته انـد. نخسـتین پـدر بزرگـی  القـرآن: 68/5 ]46/5[( 
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ی  یـد نزد و نـواده اش را بگیـرد و بـه بـرادران او سـهمی ندهـد، عمـر بـن خّطـاب بـود کـه علـی و ز

گفتنـد: »ایـن مـال از آِن تـو نیسـت؛ بلکـه تـو نیـز هماننـد یکـی از دو بـرادر هسـتی.«  رفتنـد و 

گفتیـم. نیـز نخسـتین  کتـاب )115/6-118( بـه تفصیـل در ایـن زمینـه سـخن  پیش تـر در همیـن 

ی بـود؛ و علـی  کـه در بـارۀ ایـن رأی بـا ابوبکـر مخالفـت نمـود، همیـن خلیفـۀ پـس از و  کسـی 

یـد بـن ثابـت و ابن مسـعود بـر خالف خلیفه هم داسـتان  و عمـر و عثمـان و عبـداهلل بـن عمـر و ز

کـه همـراه بـا پدر بزرگ، برادران نیـز ارث می برند. )صحیح بخاری ]2478/6[؛ سـنن دارمی:  بودنـد 

و  محّمـد  و  ابویوسـف  و  اوزاعـی  و  مالـک  سـخن   )]343/2[  340/2 المجتهـد:  بدایـة  354/2؛ 

شـافعی و ابن ابی لیلـی نیـز همیـن اسـت. )أحـکام القـرآن جّصـاص: 94/1 ]82/1[؛ الجامع ألحکام 

القرآن ُقْرُطبی: 68/5 ]46/5[(

بـزرگ را جانشـین پـدر  ی پـدر  کـه و بـرای خلیفـه چنیـن عـذر تراشـیده اند  اهـل سـّنت 

می دانسـته؛ زیـرا خـدای تعالـی فرمـوده اسـت: »دیـن پدرتـان ابراهیـم.« ]حـج/78[ و نیـز فرمایـد: 

بـه طـور  آیـات،  ایـن  کـه در  کرده انـد  بیـان  ]اعـراف/26[ و مطلـب را چنیـن  »ای فرزنـدان آدم!« 

کـه  کـس پوشـیده نیسـت  کار رفتـه اسـت. اّمـا بـر هیـچ  حقیقـی، بـرای پـدر بـزرگ، واژۀ پـدر بـه 

کـه پـدر و پـدر بـزرگ در همـۀ احـکام با یکدیگر یکسـان  درسـتِی ایـن کاربـرد موجـب نمی شـود 

کـه واژۀ مـادر نیـز به گونـۀ حقیقی بر مادربزرگ اطالق شـده و در تعریف  باشـند. آیـا نمی بینیـد 

ی مـادِر بزرگ تـر و باالتـر اسـت )الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 68/5  کـه و گفته انـد  مادربـزرگ 

کـه ایـن دو از ارث یکسـان نصیـب َبرنـد؛ و بـا وجـود  کاربـرد اقتضـا نمی کنـد  ]46/5[(؛ اّمـا ایـن 

مـادر  کتـاب و سـّنت، سـهم  را سـهم مادربـزرگ می داننـد و طبـق  ایـن، همـگان یک ششـم 

یک سـوم اسـت؟

گر  افـزون بـر ایـن، صحابـۀ نخسـت هیچ اشـاره ای به این عذِر تراشـیده شـده نکرده انـد و ا

رأی خلیفـه دارای بهـا و ارزشـی بـود، دسـت کم یکـی از ایشـان آن را جایـز می دانسـت و چـون 

یـد بـا عمـر بـن خّطـاب مخالفـت نموده، او را از به کار بسـتن این رأی نهـی نمودند، آن  علـی و ز

یک به بیان این عذر لب می گشود.
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بلکـه طبـق روایـت دارمـی از حسـن، سـّنت در بـارۀ پـدر بـزرگ جـاری شـده بـود و سـپس 

ایـن  را[ برگزیدنـد. ]سـنن دارمـی: 353/2[  اّمـا مـردم ]سـّنت  پـدر شـمْرد؛  او را همچـون  ابوبکـر 

گشـته بـود و خلیفـه بـا آن  کـه سـّنت در بـارۀ پـدر بـزرگ، جـاری و ثابـت  روایـت اشـاره می کنـد 

گرامـی  یـده، بـه سـّنت  مخالفـت نمـود و مـردم نیـز ]سـّنت را[ برگزیدنـد و بـا او مخالفـت ورز

عمل نمودند.

5. رأی خلیفه در بارۀ والیت یافتن فرد فروتر

کـه ابوبکـر والیـت یافتـن فـرد فروتر با وجود  بـی )الّسـیرة الّنبوّیـه: 386/3 ]358/3[( آورده 
َ
َحل

گاه فـرد فروتـر بـرای  فـرد برتـر را جایـز می شـمْرد؛ و نـزد اهـل سـّنت ایـن نظـر حـق اسـت، زیـرا 

کارهـا و مایـۀ نظـم امـور مـردم، آشـناتر از فـرد  سـامان دادن بـه مصالـح دیـن تواناتـر و بـه تدبیـر 

فراتـر اسـت.

کـه چـرا ابوبکـر، عمـر بـن خّطـاب  گفتـه  بـی ایـن سـخن را در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
َ
 َحل

گفـت: »بـا هـر یـک از ایـن دو مـرد  و ابوعبیـدۀ جـّراح را در خالفـت بـر خویـش مقـّدم داشـت و 

کـه خواهیـد، بیعـت نماییـد!«

صـول الدیـن: ص195( در پاسـخ بـه پرسـش در بارۀ این سـخن ابوبکر: 
ُ
نـی )التمهیـد فـی أ

ّ
باِقال

ی اعتقاد داشـته  »مـن بـر شـما والیـت یافتـم؛ اّمـا بهتریـِن شـما نیسـتم.« گفته اسـت: »شـاید و

ی  کلمـه ]و اّتفـاق نظـر[ بـا خالفـت و کـه در میـان اّمـت کسـانی برتـر از او هسـتند؛ اّمـا وحـدت 

ی آن سـخن  بیشـتر تحّقق می یابد و وضع اّمت با تدبیر و مدیرّیت او بهتر سـامان می گیرد. و

گماشـتن فـرد فراتـر باشـد، پیشـوایی  گـر مانعـی بـرای بـه پیشـوایی  کـه ا گفـت تـا نشـان دهـد  را 

کـه یکـی از  گفـت: ›مـن برگزیـدم  ی، بـه انصـار و جـز آنـان  فـرد فروتـر جایـز اسـت. از همیـن رو

کنیـد: عمـر بـن خّطـاب  کـه خواهیـد، بیعـت   ایـن دو مـرد امیـر شـما باشـد؛ پـس بـا هـر یـک 

کـه ابوعبیـده فروتـر از خـودش  کـه خـوِد او می دانسـت  و ابوعبیـدۀ جـّراح.‹ و ایـن درحالـی بـود 

ی  کلمـه ]و اّتفـاق نظـر[ بـا خالفـت و کـه وحـدت  و عثمـان و علـی اسـت؛ اّمـا اعتقـاد داشـت 
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بیشـتر تحّقـق می یابـد و بـا تدبیـر و مدیرّیـت او، فتنه هـا بریـده می شـود. و ایـن نیـز چیـزی بـود 

ی برایـش پاسـخی نداشـتند.« کـه آنـان در برابـر و

کـه همچـون نبـّوت،  گویـد: آن چـه مـا در بـارۀ خالفـت بـدان معتقدیـم آن اسـت  امینـی 

فرمانروایـی الهـی اسـت، هـر چنـد رسـول بـرای آوردن شـریعت  و  وحی خداوند اختصاص یافت. 

جایگاه خلیفه آن است که به تبلیغ و تبیین پردازد و آن چه را به اجمال بیان شده، تفصیل دهد 

و مسائل مشکل را تفسیر کند و کلمات خدا و رسولش را بر مصداق هاشان تطبیق نماید و در راه 

کـه  کنـد آن چـه را  کـه پیامبـر در راه نـزول وحـی می جنگیـد _ و آشـکار  تأویـل بجنگـد1 _ چنـان 

کـه یا هنـوز زمانش فرانرسـیده بود یـا جان های مردم  پیامبـر مجـال بیـان نیافـت؛ بدیـن سـبب 

گسـترۀ لطـف  بـرای آن آمادگـی نداشـت و یـا سـبب هایی جـز ایـن. پـس هـر یـک از ایـن دو در 

کـه بنـدگان را بـه  کـه بـر خداونـد بایسـته اسـت؛ بدیـن معنـا  الهـی جـای دارد؛ همـان لطفـی 

فرمانبـری نزدیـک سـازد و از سرکشـی دور فرمایـد؛ و بـه همیـن سـبب، آنـان را آفریـد و بنـدۀ 

پایـان  خویـش سـاخت و آن چـه را نمی دانسـتند، بـه آنـان آموخـت. پـس بشـر را همچـون چهار

را  او  تـا  آفریـد  را  ایشـان  بلکـه  گردنـد؛  آرزوهـا  فریفتـۀ  و  یابنـد  کام  و  تـا بخورنـد  رهـا نسـاخت 

 بشناسـند و آنـان را تـوان بخشـد تـا بـه خشـنودی اش دسـت یابنـد و بـا برانگیختـن رسـوالن 

و فرسـتادن کتاب هـا و فرسـتادن پیوسـتۀ وحـی در زمانـی بـه دنبـال زمانی، راه رسـیدن به این 

مقصود را برایشان هموار فرمود.

کـه تـا ابـد زنـده  عمـر هیـچ پیامبـری تـا پایـان دنیـا ادامـه نـدارد و برایـش تقدیـر نگشـته 

کـه بـرای تأویـل قـرآن  کسـی اسـت  1� پیامبـر؟ص؟ موالمـان امیرالمؤمنیـن را بـا همیـن ویژگـی تعریـف فرمـود: »در میـان شـما 
کـس  گفـت: »ای رسـول خـدا! آیـا مـن همـان  کـه مـن بـرای فـرود آمـدن آن جنگیـدم.« ابوبکـر  گونـه  می جنگـد، همـان 
هسـتم؟« فرمـود: »نـه.« عمـر گفـت: »ای رسـول خـدا! آیـا مـن همـان کس هسـتم؟« فرمود: »نـه؛ بلکه آن پینـه زنندۀ کفش 

کفـش خویـش را بـه علـی داده بـود تـا پینـه زنـد. کـه  اسـت.« و ایـن در حالـی بـود 
ذهبـی  و  الّصحیحیـن: 132/3[  علـی  ]المسـتدرک  کـم  حا و  کرده انـد  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  حافظـان  از  گروهـی  را  آن   
کـه  ]تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن[ و هیثمـی ]مجمـع  الّزوائـد: 133/9[ آن را صحیـح شـمرده اند؛ چنـان 

آمـد. خواهـد  تفصیلـش 
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گسترۀ زمانی معّینی دارند؛ همچنان که شریعت واپسین تا نهایت ادامه  بماند. شریعت ها نیز 

می یابـد. پـس چـون رسـولی درگـذرد و شـریعتش دارای یکـی از آن دو مـّدت باشـد و در هـر دو نـوع، 

برخـی از جان هـا هنـوز کمـال نیافتـه و بعضـی از احکام _ هرچند تشـریع گشـته بودند _ هنوز تبلیغ 

کـه مقـّدر بـود تـا پیدایـش آن هـا  نشـده و برخـی نیـز زمانشـان فرانرسـیده بـود؛ و زاده هایـی بودنـد 

بـه تأخیـر افتـد. ]آری؛ بـا عنایـت بـه ایـن حقایـق، چـون رسـولی درگـذرد[ خردمندانـه نیسـت 

کـه همـۀ مـردم در بهره منـدی از  گردنـد، در حالـی  کـه اّمـت در ایـن وضـع بـه حـال خـود رهـا 

رگـی اش بشـکوه باد! _  آن لطـِف بایسـته بـر خـدای سـبحان، یکسـان هسـتند؛ پـس بـر خداونـد _ بز

کـه بـرای آنـان کسـی را برانگیزاَنـد تـا بـا بیـان خویش، شـریعت را کمال بخشـد؛  بایسـته اسـت 

]بـه حقایـق دیـن[،  بـا شـناخت خویشـتن  بزدایـد؛  را  کفـرورزان  برهـان خـود، شـبهه های  بـا 

تیرگی هـای نادانـی را بپیرایـد؛ بـا شمشـیر و تیـغ خویـش، شـّر و آسـیب دشـمنان دیـن را از آن 

کنـد. کجـی را بـه راسـتی و درسـتی تبدیـل  دور سـازد؛ و بـا دسـت و زبانـش، انحـراف و 

کـه حضـرت مـوال _ بخشـش هایش بشـکوه بـاد! _ بـه بنـدگان خـود عنایـت مـی ورزد  از آن جـا 

کـه بـه آنـان نیکـی نمایـد و جـز خیـر و خوشـبختی بـه آنـان چیـزی  و بـر خویـش الزم فرمـوده 

کشـد و در  گران را بر دوش  کسـی را برگزیند _ که این بار  که برایشـان  نبخشـد؛ پس بر او اسـت 

پیامبـِر  آن  زبـان  از  روشـنی  بـه  گزینـش  ایـن  بـه  و  گـردد _  رسـول  جایگزیـن  وظیفه هـا  همـۀ 

کـه آنـان را بـه راه خودشـان وانهـد و سرگشـته رهاشـان  کنـد؛ و روا نیسـت  برانگیختـه تصریـح 

کـه عبـداهلل بـن عمـر بـه پـدرش گفـت: »مـردم در بـارۀ تـو می گوینـد که کسـی  سـازد. آیـا نبینیـد 

گـر چوپانـی بـرای شـتران یـا گوسـفندانت داشـته باشـی و او آن ها  را بـه خالفـت برنمی گزینـی. ا

کـه سرپرسـت مـردم بیـش از  ی را تقصیـرورز می شـماری، حـال آن  کنـد و نـزد تـو آیـد، و را رهـا 

کسـی و  نمایـی  دیـدار  خـدای؟زع؟  بـا  چـون  پـس  دارد.  مسـؤولّیت  گوسـفند  و  شـتر   چوپـان 

گفـت؟« )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف  بـه او چـه خواهـی  بـر بندگانـش خلیفـه قـرار نـداده باشـی،  را 

یـاض  بیهقـی: 149/8 از صحیـح مسـلم ]102/4[؛ سـیرۀ عمـر تألیـف ابن جـوزی: ص190 ]ص195[؛ الّر
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ِضره: 74/2 ]353/2[؛ حلیة األولیاء: 44/1؛ فتح الباری بشـرح صحیح البخاری: 175/13 ]206/13[  الّنَ

از مسلم(

گفـت: »پسـرم! سـالم مـرا بـه عمـر برسـان و بگـو: ›اّمـت محّمـد را  نیـز عایشـه بـه ابن عمـر 

بـدون سرپرسـت رهـا مکـن؛ خلیفـه ای بـر ایشـان بگمـار و آنـان را پـس از خویـش رهـا وامگذار؛ 

کار  گـر مـردم در  ا پـس  الّسیاسـه: 22/1 ]28/1[(  و  )اإلمامـة  بیـم دارم!«  از فتنـه  ایشـان  بـر  کـه مـن 

خالفت به حال خود رها شوند، بیم فتنه بر آنان می رود.

همچنیـن عبـداهلل بـن عمـر بـه پـدرش گفـت: »کاش کسـی را جانشـین خویـش سـازی!« 

آنـان نیسـتی ] کـه غیـب  تـو خـدای  بیابـی[!  ]تـا  کـن  گفـت: »تـالش  کـس را؟«  گفـت: »چـه 

گر سرپرسـت یکی از زمین های خود را نزد خویش فراخوانی، آیا دوسـت  کن! ا بدانی[. تالش 

کـه بـه آن زمیـن بازگـردد؟« عمر  ی کسـی را در جـای خـود بگمـارد تـا هنگامـی  نمـی داری کـه و

گـر چوپـاِن گوسـفندانت را فراخوانـی، دوسـت نمـی داری تـا مردی  گفـت: »آری.« گفـت: »آیـا ا

را بـر جـای خـود نهـد تـا برگـردد؟« )الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 249/3 ]343/3[(

کـه بـرای جانشـین سـاختن یزیـد، بـه همیـن حکـم  یـة بـن ابی سـفیان اسـت  ایـن معاو

کـه اّمـت محّمـد را پـس از خویـش  م اسـتناد می جویـد و می گویـد: »مـن بیـم دارم 
ّ
عقلـی مسـل

مم و الملوک طبـری: 170/6 ]304/5[؛ اإلمامة 
ُ
یخ األ همچـون گوسـفند بـدون چوپـان رها سـازم.« )تار

و الّسیاسـه: 151/1 ]159/1[(

ـــل  ـــن دلی ـــوار، ای ـــر بزرگ ـــرای پیامب ـــین ب ـــن جانش ـــارۀ تعیی ـــت در ب ـــرا اّم ـــتم چ کاش می دانس

ـــد!  ـــم نموده ان ـــی از آن مّته ـــه چشم پوش ـــر را ب ـــه و پیامب گرفت ـــده  ـــگان را نادی ـــۀ هم ـــِی پذیرفت عقل

من ندانم.

گذار  کـه تعییـن خلیفـه بـه افـراد اّمـت یـا اهـل حـّل و عقد از میـان ایشـان وا نیـز روا نباشـد 

کـه برخـی از آن ها  گـردد؛ زیـرا بـه موجـب عقـل سـلیم، امـام بایـد دربردارنـدۀ شـرط هایی باشـد 

نهان هـا  داننـدۀ  کـه جـز  اسـت  و منش هایـی  اخـالق  و  روحـی  پنهـان  ویژگی هـای  از جملـۀ 
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دورسـازندۀ  درونـِی  پیراسـتگی  روح،  کـی  پا عصمـت،  همچـون  نیسـت1؛  گاه  آ آن  از  کسـی 

کـه بـا آن در هیـچ یـک از احـکام بـه  ی از هواهـای نفسـانی و خواسـته های نابجـا، دانشـی  و

گمراهـی نیفتـد، و بسـیاری از ویژگی هـای درونـی دیگـر. در جهـان بیـرون، تنهـا جزئّیاتـی از 

ّیـات آن 
ّ
کل کـه بـس دشـوار اسـت تـا بـا شـمردن آن هـا، بـه ثبـوت  ایـن ویژگی هـا بـروز می یابـد 

گـردد. »و پـروردگارت آن چـه را سینه هاشـان نهان می دارد و آن چه را آشـکار می سـازند،  ویژگی هـا حکـم 

کجـا نهـد.« ]انعـام/124[ کـه رسـالت خویـش را  می دانـد.« ]قصـص/69[ »خـدا داناتـر اسـت 

کوتـاه اسـت، نمی توانـد تشـخیص دهـد  کـه دسـتش از رسـیدن بـه غیب هـا  پـس اّمتـی 

گزینـش دچـار خطـا می گـردد. آن  گشـته؛ و معمـواًل در  کـس بدیـن صفت هـا آراسـته  کـه چـه 

د باد! _ از هـزاران هزار تن، هفتاد  و گاه کـه پیامبـری همچـون موسـی _ بـر  پیامبـر  مـا و خاندانـش و او در

مـا  بـه  آشـکارا  را  »خداونـد  گوینـد:  الهـی  وعـده گاه  بـه  رسـیدن  از  پـس  ایشـان  و  برگزینـد  را  مـرد 

مـاّدی  انسـان های  و  آنـان،  گزینـش  و  عـادی  افـراد  در بـارۀ  دیگـر  ]نسـاء/153[   بنمایـان!« 

را  کسـی  کـه  آن  جـز  کـرد  تواننـد  چـه  آنـان  یـد؟  دار گمانـی  چـه  انتخابشـان  و  دنیاپرسـت  و 

کـه همچـون دندانه هـای شـانه با خود ایشـان برابر اسـت و همانند آنان به کسـی نیاز  برگزیننـد 

کـه فـردی تبـاه کار را  کـه او و ایشـان را بـه راه راسـت بـدارد؟ آنـان ایمـن نیسـتند از ایـن  دارد 

کـه چیزی را خـالف آن چه  برگزیننـد یـا بـه شـخصی فتنه گـر دچـار شـوند یا بر سـر کسـی بریزند 

کـه در احـکام بـه آشـفتگی افتـد   در دل دارد، آشـکار می کنـد و یـا نادانـی را انتخـاب سـازند 

و خطاهـای بـزرگ مرتکـب شـود و جنایت هـا پدیـد آوَرد و ندانسـته بـه گناه آلوده شـود یا نداند 

گویـد و حکمـی نادرسـت دهـد؛ و بدیـن سـان، اّمـت از  کـه سـخنی باطـل  ولـی پـروا نکنـد 

کننـد و نفهمیـده در  کارهـا را سـامان دهنـد، فسـاد و تباهـی  کـه می خواسـتند  همـان جـای 

یه و یزیـد و خلفای  ک افتنـد؛ همـان سـان کـه همانندهـای ایـن رخـداد در بیعـت بـا معاو هـال

ی داد. اموی رو

1. در جاهـای دیگـر ]از ایـن کتـاب[ بـه طـور گسـترده در بـارۀ بایسـتگی ایـن ویژگی هـای بریـن شـخصّیتی بـرای امـام، دلیل 
آوردیم.
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کـه همـۀ این هـا را در آفریـدگان خویـش ناخـوش می شـمَرد، بایسـته  پـس بـر آفریننـده ای 

کـه هیـچ یـک از آفریدگانـش _ کـه ایشـان را ستم پیشـه و نـادان آفریـده1 _ را در انتخـاب  اسـت 

گاه است؟« ]ملک/14[  که باریک دان و آ که آفریده، نمی داند، حال آن  خلیفه مجاز نشمَرد. »آیا کسی 

گزینـش نیسـت.« ]قصـص/68[ در ایـن  »و پـروردگارت آن چـه را خواهـد آفرینـد و برگزینـد؛ و آنـان را حـّق 

کاری را حکـم فرماینـد،  کـه چـون خـدای و پیامبـِر او  امـر ]خالفـت[. »و هیـچ مـرد و زن مؤمنـی را نرسـد 

آنـان را در آن کارشـان گزینشـی باشـد؛ و هرکـه خداونـد و پیامبـرش را نافرمانـی کند، به راسـتی گمراه گشـته، 

گمراهی ای آشـکار.« ]احـزاب/36[

کـه ]دعـوت[ خویشـتن را بـه قبیله هـا عرضـه فرمود،  پیامبـر بزرگـوار از همـان روز نخسـت 

ی بـه بنی عامـر بـن صعصعـه رسـید و آنان را به سـوی  گاه سـاخت. و مـردم را از ایـن حقیقـت آ

ی کنیم  گر تو را بر این کارت پیرو خداونـد فراخواْنـد. یکـی از ایشـان گفت: »آیـا می پذیری که ا

و سـپس خداونـد بـر مخالفانـت چیـره ات سـازد، پـس از تـو ایـن فرمانروایـی از آِن مـا باشـد؟« 

کـه خواهـد، بگـذارد.«  کار در اختیـار خـدا اسـت و او آن را هـر جـا  ی فرمـود: »همانـا ایـن  و

)الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 32/2 ]66/2[؛ الـّروض ااُلُنـف: 264/1 ]38/4-39[؛ بهجـة المحافـل 

ینـی َدْحـالن: 302/1  عمادالّدیـن عامـری: 138/1؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 3/2؛ الّسـیرة الّنبوّیـه تألیـف َز

]147/1[ چـاپ شـده در حاشـیۀ السـیرة الحلبّیـه؛ حیـاة محّمـد تألیـف هیـکل: ص152 ]ص201-

)]202

در  کـه  مردمـی  باشـند؛  گزینـش داشـته  کار خالفـت حـّق  در  مـردم  کـه  باشـد  روا  کجـا 

یکردهـا و خواهش هـا هسـتند و  انتخـاب، دارای فراوانـِی هدف هـا و غرض هـا و انگیزه هـا و رو

متفـاوت  افـراد  بـارز  شـخصّیت های  و  روحّیـات  بررسـی  در  عقایدشـان  و  آرا  و   دیدگاه هـا 

بـا  درگیـر  طایفه هـای  و  قو م هـا  و  دسـته ها  و  حزب هـا  گذشـته،  ایـن  از  اسـت؟  متعـارض  و 

قومـی  کینه هـای  نخسـت  روز  همـان  از  بینـوا،  آدمیـزادگان  میـان  در  و  بسـیارند   یکدیگـر، 

ی گرایانه رایج و همه گیر بوده است.
ّ
و طایفه ای و مل

1. بنگرید به: احزاب/72�
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انتخــاب از نخســتین لحظــۀ آن بــا ســتیز و زد و خــورد و درگیــری و نــگاه خشــم آلود و جــار 

یــده شــد و  کــه ُبردهــای یمانــی از هــم در گشــت، چنــدان  یــدن آغــاز  و جنجــال و دشــمنی ورز

کــه خــوار  کــه شکســته، چــه مقّدســات  شــّر و آســیب رخ داد. بــا انتخــاب، چــه حرمت هــا 

کــه باطــل، و چــه مصالــح همگانی1  کــه ضایــع، چــه حق هــای ثابــت  شــمرده، چــه حقیقت هــا 

یختــه شــد،  ک ر گشــت، خون هــای پــا کــه تبــاه شــدند و اّتحــاد از میــان رفــت، صلــح متزلــزل 

گشــت. پــس هــر بی بهــره ای ]از فضیلــت[ در  کنــده  و اندام هــای اســالِم راســتین پــاره پــاره و پرا

گری در بــازار یــا  ِل ســرگرم بــه ســودا
ّ

گرفتــه تــا دال یــد؛ از بــازارِی جامه فــروش  خالفــت طمــع ورز

گــردن مــردم ســوار کرد یا گورکنــی که در فضیلت و ارزش، شــخصی  کــه خاندانــش را بــر  بــّزازی 

شــناخته شــده نبــود یــا آزادشــدۀ ستم پیشــه یــا باده نــوش همیشه مســت یــا پــرده دِر فتنه انگیــز، 

کتابــش را  گرفتنــد و مــال خداونــد را بــه هــم بخشــیدند و  کــه بنــدگان خــدا را بــه بردگــی  از آنــان 

مایۀ فریب ساختند و دینش را دگرگون نمودند.

گر  بـه اقتضـای ایـن بیـان ُپرپیمانـه، خلیفـه باید در میـان اّمتش برتریِن مردم باشـد؛ زیرا ا

ی، یـا ترجیـح  ی، کسـی در فضیلـت بـا او یکسـان یـا از او برتـر باشـد، از انتخـاب و در روزگار و

کـم نهادن. کفـۀ برتـر و سـنگین تر،  دادن بـدون دلیـل الزم می آیـد و یـا از 

کاسـتی باشـد، ممکـن اسـت بـه  گـر امـام در یکـی از آن ویژگی هـا دارای  افـزون بـر ایـن، ا

گشـته،  کوتاهـی  کـه دانشـش از آن جـدا افتـاده، بصیرتـش در آن دچـار   چیـزی نیـازش افتـد 

و قدرتـش از آن ناتـوان شـده؛ و آن گاه فاجعـۀ بـزرگ پیـش می آیـد؛ یـا فتـوای بـدون دلیـل و رأی 

کـه او را بـه راه راسـت وادارد. در مـورد نخسـت، تباهـی  کسـی  گیـری از   بی پشـتوانه؛ و یـا فرا

کـه در  و سسـتی پیـش می آیـد؛ و در مـورد دوم، سـقوط جایـگاه و موقعّیـت امامـت؛ حـال آن 

کـه بتـوان از او فرمـان بـرد: »و هیـچ  گونـه ای باشـد  کـه بـه  امـام نیـز همچـون پیامبـر شـرط اسـت 

کـه ]بایـد[ بـه فرمـان خـدا فرمانـش برنـد.« ]نسـاء/64[ و فرمانبـری از  پیامبـری نفرسـتادیم، مگـر بـرای آن 

گرفت. )ن.( گویا »الصالح العام« بوده باشد. ترجمه بر این اساس صورت  1. در متن »الصالح العالم« آمده؛ اّما 
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گشـته: »از خداوند و از رسـول  امام با فرمانبری از خدا و رسـولش، در سـخن خدای تعالی همراه 

و صاحبـان فرمانروایـی ]بـه حـق[ از خودتـان، فرمـان بریـد!« ]نسـاء/59[

ی بتوانـد حـدود الهـی را جـاری و باطل هـا را ابطـال سـازد. چـه  کـه و ایـن از آن رو اسـت 

گـر  ا الهـی و حقیقـت دیـن سـرایت نمایـد،  بـه اصـل دعـوت  ی، شـبهه  نادانـی و از  کـه  بسـا 

بـه  ی آورنـده  رو شـبهه های  بـردن  میـان  از  و  آن  پاسـداری  در  دیـن  فراخواننـدۀ  و  سرپرسـت 

کوتاه باشد. سویش ناتوان و دستش 

همـۀ این هـا می طلبـد کـه امـام در همـۀ صفـات کمالـی، کامـل و از همـۀ اّمـت برتـر باشـد: 

»بگـو: آیـا آنـان کـه می داننـد و آنـان کـه نمی داننـد، یکسـانند؟« ]زمـر/9[ »بگـو: آیـا نابینـا و بینـا یکسـانند؛ یـا آیا 

تاریکی هـا و نـور برابرنـد؟« ]رعـد/16[ »آیـا کسـی کـه بـه حـق راه می نمایاَنـد، بـرای پیـروی سـزاوارتر اسـت یـا آن 

کنید؟« ]یونس/35[ که خود راه نیابد، مگر این که او را راه نمایند؟ پس شما را چه شده؛ چگونه داوری 

خالفت نزد اهل سّنت

گفتیـم، نیازمنـد  کـه اینـان بـدان اعتقـاد دارنـد، بـه هیـچ یـک از آن چـه  آری؛ خالفتـی 

کـه دارای ایـن ویژگی هـا باشـد، خلیفـه می پندارنـد: بـر اّمـت  کـس را  نیسـت؛ زیـرا ایشـان هـر 

گـردد، دسـت دزد را قطـع نمایـد، قاتـل را قصـاص نمایـد، مرزهـا را پـاس دارد، امنّیـت  چیـره 

گـر دچـار فسـق شـود،  ا کسـی  ایـن دسـت. چنیـن  از  کارهایـی  و  نمایـد،  را حفـظ  همگانـی 

گنـاه آشـکار بزرگـش انتقـاد نمـود و نادانـی اش را عیـب شـمرد  برکنـار نمی گـردد و نمی تـوان از 

واالی  ویژگی هـای  از  یـک  هیـچ  کـه  نیسـت  شـرط  ی  و در  کـرد.  بازخواسـت  را  لغزشـش  و 

ی هیـچ  کنـد و بـر و شـخصّیتی را دارا باشـد و او می توانـد دیگـران را ]بازخواسـت و[ سـرزنش 

بازخواسـتی نیسـت. و  سـرزنش 

نی
ّ

سخن باِقال

گوید: صول الدین: ص181( 
ُ
نی )التمهید فی أ

ّ
باِقال

ی پیمان فرمانروایی بسته شود: که الزم است با و گفتار در بارۀ ویژگی امامی  »باب 

)185(

136/7



191 غلّو ورزیدن در بارۀ ابوبکر

ی پیمان فرمانروایی  که الزم است با و که ویژگی امامی  کنید  گاه  گوید: ما را آ کسی  گر  ا

بسته شود، نزد شما چیست؟

که از جملۀ آن ها چنین است: ی دارای ویژگی هایی باشد  که و گوییم: واجب است 

_ قریشِی ناب باشد.

_ در دانش دارای جایگاه یک قاضی از قضات مسلمانان باشد.

کار جنـگ، ادارۀ سـپاه ها و دسـته های سـربازان، پاسـداری از مرزهـا، حمایـت از  _ در 

بـه  آن چـه  و  بـرای مظلومـان،  از سـتم ورزان، داد سـتاندن  انتقام کشـی  اّمـت،  کیـان، حفـظ 

مصلحت اّمت مربوط است، دارای بصیرت باشد.

_ از کسـانی باشـد کـه در اجـرای حـدود دچـار نازک دلـی و مدارا و محافظـه کاری نگردند 

یانـه[ زدن بـر بدن هـا بی تـاب نشـوند. و از زدن گردن هـا و ]تاز

کـه مانعـی  _ در دانـش و دیگـر زمینه هـای قابـل برتـری، از برتریـن مـردم باشـد؛ مگـر آن 

گماشـتن فـرد فروتـر نیـز جایـز اسـت. ایـن  کـه در ایـن صـورت،  بـرای تعییـن فـرد برتـر پیـش آیـد 

ویژگی هـا بـرای امـام الزم نیسـت: معصـوم بـودن، غیـب را دانسـتن، شهسـوارترین و دلیرتریـن 

کـه از بنی هاشـم باشـد نـه جـز ایشـان از قریـش.« بـودن در اّمـت، و ایـن 

ی بـه  کـه و گوینـد: آیـا اّمـت بـه علـم امـام و ایـن  گـر  گفتـه اسـت: »ا همـو )همـان: ص185( 

گفته  طور خاّص چیزی را بداند و آن چه را ایشـان نمی دانند، روشـن سـازد، نیازمند اسـت؟ 

شـود: چنین نیسـت؛ زیرا امام و اّمت در دانش و حکم شـریعت با یکدیگر یکسـانند. سـپس 

گـر گفتـه شـود: پـس چـرا امـام گماشـته می شـود؟ گفته شـود: به سـبب آن چه پیشـتر گفتیم،  ا

سـتمدیده،  دادخواهـی  سـتمگر،  بازداشـتن  مرزهـا،  از  پاسـداری  سـپاه،  کار  ادارۀ  همچـون 

حـج  بـه  آنـان  واداشـتن  و  مسـلمانان،  میـان  عمومـی  امـوال  نمـودن  تقسـیم  حـدود،   اجـرای 

گر در  و جهـاد. ایـن اسـت آن چـه امـام عهـده دار می شـود و به سـبب آن تعیین می گـردد؛ پس ا

ی نظارت و اشـراف  یکـی از ایـن کارهـا بـه خطـا رود یـا آن را از جای خویش بگرداَند، اّمت بر و

می ورزد تا به راه راستش دارد و انجام وظیفه اش را از او بخواهد.«

)186(
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گـر امـام  گفته انـد: ا گویـد: »تـودۀ اهـل اثبـات1 و اصحـاب حدیـث  همـو )همـان: ص186( 

یانـه[ زند،  دچـار فسـق و سـتم گـردد بدیـن سـان کـه اموال را غصـب نماید، بر بدن هـا ]نابجا تاز

متعـّرض جان هایـی شـوند کـه حرمـت دارنـد، حق هـا را پایمـال نمایـد، و حدود خـدا را تعطیل 

که او را  سـازد، از خالفت خلع نمی شـود و شـوریدن بر وی واجب نیسـت؛ بلکه واجب اسـت 

انـدرز و بیـم دهنـد و در آن چـه بـه معصیـت خـدا می انجامـد، از او فرمـان نبرنـد. اینـان بـرای 

اثبـات سـخن خویـش، بـه روایت هـای فـراواِن هم افـزا2 از پیامبـر؟ص؟ و صحابه اسـتناد نموده اند 

گیرند.  گر سـتم ورزند و اموال را به سـود خویش  که فرمانبری از پیشـوایان واجب اسـت، حّتی ا

گـر غالمـی بینی بریـده   پیامبـر؟ع؟ فرمـوده اسـت: ›بشـنوید و فرمـان بریـد پیشـوایتان را حّتـی ا

که وی فرمود: ›از  و حبشـی باشـد؛ و پشـت سـر هر نیک و بدی نماز بگزارید!‹ نیز روایت شـده 

گـر مالت را بخورند و بر پشـتت بزننـد. مادام که آنان نمـاز می گزارند،  آنـان اطاعـت کـن، حّتـی ا

کفار المتأّولین،  کتاب إ کنید!‹ در این زمینه، خبرهای فراوان رسـیده و ما در  از ایشـان اطاعت 

کـرده و در  در همیـن بـاب آن روایت هـا را آورده و روایت هـای مخالـف و معـارض بـا آن هـا را یـاد 

کفایت کند.« که به خواست خدا، خوانندگاِن آن را  تأویل آن ها سخنی آورده ایم 

کـه  گـر بـرای کسـی جـز امـام فضیلتـی حاصـل شـود  گفتـه اسـت: »ا همـو )همـان: ص186( 

گـر چنان باشـد که چنان  ی برتـری یابـد، موجـب برکنـاری آن امـام نمی شـود، حّتـی ا بـا آن بـر و

چـه در آغـاز پیمـان بسـتن بـا آن امـام، کسـی دیگـر در آن صفـت بـر او برتری می یافـت، واجب 

کـه افزونـی  کـه از بیعـت بـا او بـه بیعـت بـا فـرد برتـر عـدول شـود. ایـن بـدان دلیـل اسـت  بـود 

کـه او در دیـن بدعـت یـا امری جدیـد را پدید  ی، بدیـن معنـا نیسـت  فضیلـت در فـردی جـز  و

گـردد. هماننـد ایـن  کـه برکنـاری اش را موجـب  گشـته  آورده و شـخصّیتش دچـار دگرگونـی 

کـه پدیـدار شـدن فسـق در امـام پـس  کـه از هم مذهبـان خویـش آوردیـم  سـخن همـان اسـت 

کار خـدا چـون  کـه بـرای احـکام، علـل برشـمرده و در  کسـانی اطـالق می شـود  ّیـه و ظاهریـان، اهـل اثبـات بـر   1. در برابـر َقَدر
و چرا نموده و برایش صفاتی اثبات کرده اند که به تشبیه و تجسیم انجامد. بنگرید به: احکام ابن حزم: ص1146. )م.(

که یکدیگر را تقویت می کنند. )ن.( 2. این تعبیر را به جای »متظافر« نهاده ایم، به معنای روایاتی 

)187(
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گـر در آغـاز بیعـت چنیـن شـده  از پیمـان بسـتن بـا او، سـبب برکنـاری اش نمی شـود؛ هرچنـد ا

ی باطـل می شـد.« گرداننـد و پیمـان بـا و ی  کـه از او رو بـود، واجـب بـود 

نـی 
ّ

گویـد: آن چـه یـاد می کنیـم، از جملـۀ آن روایت هـای فـراوان مـورد اشـارۀ باِقال امینـی 

گـر سـتم ورزنـد و امـوال را بـه سـود  کـرد، حّتـی ا ی  کـه داللـت دارد بایـد از امامـان پیـرو اسـت 

گیرنـد؛ و امـام بـا فسـق برکنـار نمی شـود: خویـش 

یفـة بـن یمـان نقـل شـده اسـت: »گفتـم: ›ای رسـول خـدا! مـا در ] کفـر و[ شـّر 
َ

از  ُحذ  .1

کنـون درآنیـم. آیـا در ورای ایـن خیـر، شـّری  کـه ا یسـتیم و خداونـد ]اسـالم و [ خیـر را آوْرد  می ز

آمـد؟‹ فرمـود:  آیـا در ورای آن شـر، خیـری خواهـد  گفتـم: ›و  بـود؟‹ فرمـود: ›آری.‹  خواهـد 

گفتم: ›این چگونه  گفتم: ›و آیا در ورای آن خیر، شّری خواهد بود؟‹ فرمود: ›آری.‹  ›آری.‹ 

کـه هدایـت مـرا اجـرا نمی کننـد و بـه خـود  شـود؟‹ فرمـود: ›پـس از مـن پیشـوایانی خواهنـد بـود 

کـه پیکر انسـانی دارند؛  نمی گیرنـد و بـه سـّنتم رفتـار نمی کننـد و در میانشـان مردانـی هسـتند 

گـر آن روزگار را درک نمایـم، چـه  گفتـم: ›ای رسـول خـدا! ا اّمـا دل هاشـان شـیطانی اسـت.‹ 

یانـه[ زنـد و مالـت  گـر بـر پشـتت ]تاز کـم سـخن بشـنو و فرمـان ببـر، حّتـی ا کنـم؟‹ فرمـود: ›از حا

را بسـتاند. پس بشـنو و فرمان ببر!‹« )صحیح مسـلم: 119/2 ]124/4[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 

)157/8

2. از عـوف بـن مالـک اشـجعی نقـل شـده اسـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم: ›بهتریـن 

یـد و آنـان نیـز شـما را دوسـت می دارنـد؛ بـر  کـه دوستشـان می دار پیشـوایانتان کسـانی هسـتند 

کسـانی  بـر شـما درود می فرسـتند. و بدتریـن پیشـوایانتان  نیـز  آنـان  و  آنـان درود می فرسـتید 

لعـن  را  آنـان  می ورزنـد؛  دشـمنی  شـما  بـا  نیـز  آن هـا  و  یـد  می دار دشـمن  را  آنـان  کـه  هسـتند 

می کنیـد و ایشـان نیـز شـما را لعـن می نماینـد.‹ گفتیـم: ›ای رسـول خدا! آیـا در آن صورت، با 

آنـان سـتیز و جنـگ نکنیـم؟‹ فرمـود: ›نـه، مـادام که در میانتـان نماز بگزارند. هـال که هر کس 

کار  کاری در نافرمانـی خـدا انجـام می دهـد، بایـد از ایـن  کـه  امیـری بـر او والیـت یافـت و دیـد 

138/7
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ی در نافرمانی خدا بیزاری جوید و هرگز از اطاعتش دسـت نکشـد!‹« )صحیح مسـلم: 122/2  و

]129/4[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 159/8(

کم  گر امیرانی بر ما حا َمة بن یزید جعفی از پیامبر؟ص؟ پرسـید: »ای رسـول خدا! ا
َ
3.  َسـل

کـه حـّق خویـش را از مـا بخواهنـد؛ اّمـا مـا را از حّقمـان محـروم سـازند، بـه مـا چـه فرمان  گردنـد 

َمه همـان 
َ
ی برگرداْنـد. سـپس دیگـر بـار  َسـل ی رو گویـد: »رسـول خـدا؟ص؟ از و ی  دهـی؟« راو

َمه بـار دیگـر پرسـید و پیامبـر فرمـود: 
َ
کـرد. سـپس  َسـل سـؤال را نمـود و پیامبـر بـاز هـم چنیـن 

ـف شـدند، بـر عهـدۀ خودشـان 
ّ
کنیـد؛ زیـرا آن چـه آنـان بـه آن مکل ›سـخن بشـنوید و اطاعـت 

ف شـدید، بر عهدۀ خودتان.‹« )صحیح مسـلم: 119/2 ]122/4[؛ 
ّ
اسـت و آن چه شـما به آن مکل

الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 158/8(

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »هـر چـه را امیرانتـان فرمـان دهنـد،  4. از مقـدام نقـل شـده 

کـه مـن آن را به شـما گفته ام، بـر آن پاداش  گـر شـما را بـه چیـزی فرمـان دهنـد  اطاعـت کنیـد. ا

کـه مـن  گـر شـما را بـه چیـزی فرمـان دهنـد  یابنـد و شـما نیـز بـه سـبب اطاعتتـان اجـر  یابیـد؛ و ا

گنـاه آن بـر خـود ایشـان اسـت و شـما از آن بـریء هسـتید ]و  شـما را بـه آن فرمـان نـداده ام، 

بی گناهیـد[. ایـن از آن رو اسـت کـه چـون شـما بـا خداوند دیـدار کنید، گویید: ›پـروردگارا! بر 

مـا سـتمی نـرود؟‹ و او فرمایـد: ›سـتمی نـرود.‹ پـس شـما گوییـد: ›پـروردگارا! تـو رسـوالنی را به 

سـوی مـا فرسـتادی و مـا از آنـان بـه اجـازۀ تـو فرمـان بردیم؛ و خلفایی را جانشـین آنان سـاختی 

کم سـاختی  کـم نمـودی1 و مـا بـه اجـازۀ تـو از آنـان فرمـان بردیـم؛ و امیرانـی را بـر مـا حا و بـر مـا حا

گنـاه بـر ایشـان اسـت و  گفتیـد. آن  و مـا از آنـان فرمـان بردیـم.‹ پـس خداونـد فرمایـد: ›راسـت 

شـما از آن بـری ء هسـتید.‹« )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 159/8(

5. از سـوید بـن غفلـه نقـل شـده اسـت: »عمـر بـن خّطـاب به من گفـت: ›ای ابوامّیه! بسـا 

کـم نفرمـود؛ بلکـه  1. ایـن افترایـی اسـت بـر خداونـد؛ زیـرا خـدا هرگـز چنـان خلفـا و امیرانـی را بـر مـردم خلیفـه نسـاخت و حا
گاه آن خلفـا نیـک باشـند یـا بـد و سـتمگر، سـپاس و سـرزنش از آِن همـان  آنـان تنهـا انتخـاب شـدۀ اّمتشـان بودنـد. هـر 

اّمـت اسـت.
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گـر تـو را  گـر غالمـی حبشـی باشـد. ا کـه تـو  پـس از مـن زنـده مانـی. پـس از امـام فرمـان ببـر، حّتـی ا

گر  گـر ]از حّقت[ محرومت نمـود، صبر کن؛ ا گـر تـو را فرمانـی داد، اطاعـت کـن؛ ا زد، صبـر کـن؛ ا

که دینت را بکاهد، بگو:“با خونم ]و به  گر تو را فرمانی داد  به تو سـتم ورزید، شـکیبایی ورز؛ و ا

خاطـر حفـظ جانـم[ می شـنوم و فرمـان می بـرم؛ نـه بـا دینـم ]و بـا اعتقـاد دینـی ام[.”‹« ]الّسـنن 

الکبرٰی تألیف بیهقی: 159/8[

گـر دچـار فسـق شـود،  کـه تـودۀ آنـان معتقدنـد امـام ا بـا اسـتناد بـه همیـن حدیث هـا اسـت 

الّسـاری لشـرح صحیـح  إرشـاد  _ در حاشـیۀ  )شـرح صحیـح مسـلم ]229/12[(  َنـَوِوی  نمی گـردد.  برکنـار 

البخـاری )36/8( _ در دنبالـۀ ایـن حدیث هـای یـاد شـده از صحیـح مسـلم، گفتـه اسـت: »معنـای 

کمان در حکومتشان نستیزید و به آنان اعتراض نکنید، مگر آن  این حدیث آن است که با حا

که کاری ناشایست از ایشان ببینید که بر اساس قواعد اسالم، آن را به یقین نادرست می دانید. 

گـر چنیـن دیدیـد، آن را رّد و بـر ایشـان اعتراض کنید و هر جا هسـتید، حـق را بگویید. و اّما  پـس ا

شوریدن بر آنان و به جنگ برخاستن ضّد ایشان، به باور همۀ مسلمانان حرام است؛ حّتی اگر 

آنان فاسق و ستم پیشه باشند. حدیث هایی پشت در پشت، به همین معنا که گفتم، رسیده 

گـر  بـر  کـه سـلطان بـا فسـق خـود بـه خـود برکنـار نگردد ... پـس ا و اهـل سـّنت اّتفـاق نظـر دارنـد 

خلیفـه فسـق راه یابـد، برخـی گفته انـد کـه برکنـار نمودنـش واجـب اسـت، مگـر ایـن که آشـوب و 

مان اهل سـّنت گفته اند که خلیفه با 
ّ
جنـگ از آن پدیـد آیـد. اّمـا تـودۀ فقیهان و محّدثان و متکل

فسـق و سـتم و تعطیل نمودن اجرای حقوق، نه خود برکنار می شـود و نه باید برکنارش سـازند؛ و 

به این سبب، شوریدن بر وی روا نباشد، بلکه باید او را اندرز و بیم داد.«

گویـد: پـس عـذر عایشـه و طلحـه و زبیـر و پیروانشـان از پیمان شـکنان و بیـرون  امینـی 

شـدگان از دیـن چـه بـود کـه بر موالمان امیرالمؤمنین شـوریدند؟ گیریم که وی _ صلـوات اهلل علیه _ 

قاتـالن عثمـان را پنـاه داد و _ معـاذ اهلل! _ حـدود را تعطیـل نمـود؛ پـس چـرا بـه این احادیـث که آن 

م و مشـروعش شـمرده اند، عمـل نشـد؟ مـن ندانـم.
ّ
اّمـت بینـوا سـّنتی مسـل
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سخن تفتازانی

کـه امـام از بنی هاشـم  گویـد: »شـرط نیسـت   تفتازانـی )شـرح المقاصـد: 271/2 ]233/5[( 

و دارای عصمت و برتر از زیردستان خود باشد.«

کـه دارای همـۀ شـرط ها  کسـی  گفتـه اسـت: »چـون امـام درگـذرد و  همـو )همـان: 272/2( 

اسـت، بدون بیعت و تعیین شـدن به امامت از سـوی امام پیشـین، برخیزد و با زور و قدرت 

ی  گر و ی انعقـاد یابـد. بنـا بـه سـخن درسـت تر، ا گـردد، خالفـت بـرای و خویـش بـر مـردم چیـره 

ی اطاعـت  کارش از و کـه در آن  فاسـق یـا نـادان باشـد، نیـز چنیـن می شـود؛ بـا ایـن تفـاوت 

نمی گردد. فرمان بردن از امام، خواه عادل باشـد و خواه ستم پیشـه، هنگامی واجب اسـت، 

کـه بـا حکـم شـرع مخالف نباشـد.« مـادام 

سخن قاضی ِایجی1

گوید: قاضی ِایجی )المواقف فی علم الکالم ]ص398[( 

کـه در اصـول و فـروع مجتهـد  کسـی شایسـتۀ امامـت اسـت  کـه  »تـودۀ دانشـوران بـر آننـد 

کارهای حکومت  کارهای دین را برپای دارد؛ صاحب نظر و اندیشـه باشـد تا  باشـد تا بتواند 

کـه ایـن  گفته انـد  کشـور توانـا باشـد. برخـی  را بگرداَنـد؛ و دلیـر باشـد تـا بـر پاسـداری از قلمـرو 

ویژگی هـا شـرط نیسـت؛ زیـرا در کسـی یافـت نگـردد؛ پـس شـرط نمـودن آن هـا یا بیهوده باشـد 

ـف نمـودن بـه چیـزی کـه عمل به آن در توان نیسـت و مفسـده هایی را در پی می آوَرد 
ّ
و یـا مکل

کنـد. کـه نصـب پیشـوای بـدون ایـن ویژگی هـا می توانـد از آن مفسـده ها پیشـگیری 

کـه امـام، عـادل باشـد تـا سـتم نـورزد؛ عاقـل باشـد ]= دیوانـه نباشـد[  آری؛ واجـب اسـت 

گـردد؛ بالغ باشـد، زیـرا عقل نابالغ کوتاه اسـت؛ مرد باشـد،  تـا شایسـتۀ دسـت بـردن در کارهـا 

بـه آقایـش او را بـه خـود  تـا خدمـت نمـودن  کاسـتی دارد؛ آزاد باشـد  زیـرا عقـل و دیـن زنـان 

1. وی قاضی عبدالّرحمان ایجی )د.756( پیشوای شافعیان است.
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140/7



197 غلّو ورزیدن در بارۀ ابوبکر

ی نشـود. به اّتفاق آراء، این ویژگی ها  کوچک شـمردن و نافرمانی از و مشـغول ندارد و سـبب 

بـرای امام شـرط اسـت.

که در شرط بودن آن ها اختالف است: در این میان، ویژگی هایی نیز هستند 

یک. قریشی بودن.

دو. از بنی هاشم بودن. این را شیعیان شرط دانسته اند.

کرده اند. گاهی به همۀ مسائل دین. این را نیز امامّیه شرط  سه. آ

کـه راسـت بـودن  چهـار. پدیـدار شـدن معجـزه بـه دسـت امـام؛ زیـرا از همیـن جـا اسـت 

گفته انـد. گـردد. ایـن را غلـّوورزان  ی آشـکار  اّدعـای امامتـش و عصمـت و

کـه هیـچ یـک از سـه شـرط اخیر  یـم، در حالـی  کـه مـا بـرای خالفـت ابوبکـر دلیـل دار ایـن 
ی ثابـت و الزم نبـود، آن سـه را باطـل می سـازد.1 بـرای و

کـه بـه باور  پنـج. معصـوم بـودن. ایـن را امامّیـه و اسـماعیلیان شـرط دانسـته اند و همیـن 

همـگان، بـرای ابوبکـر عصمـت واجـب نبـود، آن را باطـل می گرداَند2.«

سخن ابوالثناء3
گوید: ابوالثناء )مطالع األنظار: ص470( 

»امامان ُنه ویژگی دارند:

یک. امام در اصول و فروع دین مجتهد باشد.

دو. صاحـب نظـر و تدبیـر باشـد تـا رویدادهـا و کار جنـگ و صلـح و دیگر کارهای سیاسـی 
را اداره نمایـد.

سـه. دلیـر و دارای قلبـی نیرومنـد باشـد و از برپـای داشـتن جنـگ نهراسـد و دلـش در 

1. ایـن، دلیلـی اسـت کـه مـادر فرزنـْد مـرده را می خنداَنـد؛ زیـرا فراتـر از ایـن نیسـت کـه مصـادره بـه مطلـوب و یکی دانسـتن 
مّدعـا و دلیل اسـت.

کنید! 2. بخوانید و بخندید؛ یا آن را به جملۀ پیشین عطف 

3. شمس الّدین بن محمود اصفهانی )د.749(�
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کـت نیفکنـد ]و نـه  اجـرای حـد ناتوانـی نـورزد و از دیگـر سـو،  بی پروایـی نـورزد و مـردم را در هال
افـراط ورزد و نـه تفریـط[.

یـده و گفته انـد: ›هـر گاه خـود امـام دارای این سـه  گروهـی در ایـن سـه ویژگـی تسـاهل ورز
کارهایی نیابت می بخشـد.‹ نباشـد، کسـی را بـا ایـن ویژگی هـا بـرای انجـام چنیـن 

گـر عادل  چهـار. عـادل باشـد؛ زیـرا در جان هـا و دارایـی و نامـوس مـردم دسـت می بـرد و ا
نباشد، مردم از تجاوزگری اش ایمنی نیابند.

پنج. عقل.

شش. بلوغ.

هفت. َمردی.

هشت. آزاد بودن.

نه. قریشی بودن.

شـرط  امـام  بـرای  عصمـت  دوازده امامـی،  شـیعیان  و  اسـماعیلیان  اندیشـۀ  خـالف  بـر 
که عصمت  که ابوبکر به امامت رسـید1 و اّمت هم داسـتان بودند  نیسـت. دلیل ما آن اسـت 

کـه عصمـت نداشـته اسـت.« ی واجـب نبـوده؛ البّتـه نمی گویـم  بـرای و

ق یابد
ّ

آن چه امامت با آن تحق

گوید: قاضی عضد ِایجی )المواقف فی علم الکالم ]ص399[( 

گردد. امامت یا با تصریح  که امامت با آن ثابت  »مطلب سـوم در بارۀ چیزهایی اسـت 

 پیامبـر اثبـات می شـود و یـا بـا نـص یـا تصریـح امـام پیشـین. همـگان ایـن دو را پذیرفته انـد 

که این را نمی پذیرند.  و نیز با بیعت اهل حّل و عقد اثبات می شـود، بر خالف باور شـیعیان 
دلیل ما، ثابت شـدن امامت ابوبکر با بیعت اینان اسـت.2

کـه تحّقق آن نیازمند  کـه امامت بـا انتخاب و بیعت تحّقق یابد، بدان  چـون ثابـت شـد 

1. شگفتا؛ چه برهان آوری استواری!

که چگونه آنان بافته های خود را بر روی یک َنَورد بافته اند! 2. بنگرید 
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اجمـاع1 نیسـت؛ زیـرا هیـچ دلیـل عقلـی یـا سـمعی بـر آن برپـای نگشـته، بلکـه بیعـت یـک یـا 

کـه صحابـه بـا آن استواری شـان در  کفایـت نمایـد؛ زیـرا می دانیـم  دو تـن از اهـل حـّل و عقـد 

دیانـت، بـه همیـن مقـدار بسـنده نمودنـد، همچـون بیعـت عمـر بـرای ابوبکـر، و عبدالّرحمـان 

بـن عـوف بـرای عثمـان. آنـان اجمـاع همـۀ مردم مدینـه را شـرط نکرده اند، چه رسـد به اجماع 

کـس آن را بـر صحابـه نادرسـت نشـمرده و در همـۀ  کـه هیـچ  کاری اسـت  همـه اّمـت. ایـن 

عصرهـا تـا روزگار مـا، همـگان آن را پذیرفته انـد.

گواهــان عــادل صــورت  ی  فــرارو بایــد  کــه بیعــت  گفته انــد  از هم مذهبــان مــا  برخــی 

کــه مّدعــی انعقــاد امامــت بــه صــورت پنهانــی بــرای  کســی  پذیــرد تــا از درگیــری بــر ســر اّدعــای 

کنــد. البّتــه ایــن از مســائل  خویشــتن، پیــش از انعقــاد علنــی بــا امــام اســت، پیشــگیری 

اجتهــادی اســت.

بـا  بیعـت  کـه  بایـد تحقیـق شـود  آیـد،  پیـش  زمینـه  ایـن  در  آن گاه، چـون چندگانگـی 

گـر فـرد دیگـر بـر اّدعـای خویـش  گـردد. ا ی پذیرفتـه  کـدام کـس زودتـر انجـام گشـته؛ و امامـت و

پافشـاری ورزد، از سرکشـان اسـت. بیعـت بـا دو امـام در سـرزمینی بـا قلمـرو تنـگ روا نباشـد؛ 

کـه یـک نفـر مجـال ادارۀ آن را  گونـه ای  گسـترده باشـد، بـه  ی  گـر سـرزمینی دارای قلمـرو اّمـا ا

نیابـد، ایـن مسـئله اجتهـادی و نظرهـا در بـارۀ آن مختلـف اسـت.« 

مسـعود  شـیخ  و  چلبـی  حسـن  مـوال  و  جرجانـی  شـریف  سـّید  کتـاب،  ایـن  شـارحان 

�]352/8[  267-265/3 المواقـف:  شـرح  بـه:  بنگریـد  کرده انـد.  تأییـد  را  ی  و سـخن  شـیروانی، 

سخن ماِوْرِدی

گوید: ماوردی )األحکام الّسلطانّیه: ص4 ]6/2 و 7[( 

کــه امامــت بــا بیعــت آنــان تحّقــق می یابــد، دارای  کســانی  »دانشــوران در زمینــۀ شــمارۀ 

گفته انــد: ›امامــت جــز بــا بیعــت  گروهــی  گــون شــده و اختــالف نموده انــد.  گونا نظرهــای 

1. سّید شریف جرجانی ]در شرح این اثر[ گفته است: »مقصود، اجماع اهل حّل و عقد است.«
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 تــودۀ اهــل حــّل و عقــد از هــر ســرزمین انعقــاد نیابــد تــا رضایــت همگانــی از آن امــام فراهــم آیــد 

کســانی  گردنــد.‹ ایــن نظــر ناپذیرفتنــی اســت؛ زیــرا ابوبکــر بــا بیعــت  و همــه تســلیم امامتــش 

ــرای بیعــت خویــش در انتظــار  ــه خالفــت رســید و ب ــد، ب کــه در ]انجمــن[ بیعــت حاضــر بودن

غایبــان نماْنــد.

کـه بیعـت بـا دسـت کم پنـج نفـر تحّقـق می یابـد یـا بایـد یکـی از آنـان  گـروه دیگـر بـر آننـد 

بـه بیعـت اقـدام نمایـد و چهـار تـن دیگـر بـدان رضایـت دهند. اینـان دو دلیـل آورده انـد: یکی 

ی  کـه بیعـت ابوبکـر بـا بیعـت پنـج تـن تحّقـق یافـت و سـپس مـردم در ایـن کار از آنـان پیرو آن 

نمودنـد. آن پنـج تـن اینـان بودنـد: عمـر بـن خّطـاب، ابوعبیـدة بـن جـّراح، اسـید بـن حضیـر، 

کـه عمـر شـورا را در شـش  یفـه؟مهضر؟ . دلیـل دوم ایـن اسـت 
َ

بشـیر بـن سـعد، و سـالم غـالم ابو ُحذ

 تـن نهـاد تـا بـا رضایـت پنـج تـن، بـر یکـی از آنـان بیعـت شـود. ایـن، سـخن بیشـینۀ فقیهـان 

مان بصره است.
ّ
و متکل

کـه یکـی  گـردد  تـن حاصـل  بـا بیعـت سـه  گفته انـد: ›امامـت  کوفـه  از  دانشـوران دیگـر 

کـم و دو شـاهد باشـند _  عهـده دار آن شـود و دو تـن دیگـر بـدان رضایـت دهنـد _ تـا یـک حا

گـردد.‹ کـه عقـد ازدواج بـا وجـود ولـّی و دو شـاهد، صحیـح  چنـان 

گفته انـــد: ›امامـــت بـــا یـــک تـــن نیـــز برقـــرار شـــود؛ زیـــرا عّبـــاس بـــه علـــی ؟امهضر؟  دســـته ای دیگـــر 

کـــه عمـــوی رســـول خـــدا؟ص؟  گفت:“دســـتت را پیـــش آور تـــا بـــا تـــو بیعـــت نمایـــم و مـــردم بگوینـــد 

ـــه  ـــز ب ـــد.” و نی ـــالف نورزن ـــو اخت ـــارۀ ت ـــی در ب ـــچ دو تن ـــر هی ـــود؛ و دیگ ـــت نم ـــرعموی وی بیع ـــا پس ب

کـــه بیعـــت، حکـــم اســـت و حکـــم یـــک تـــن هـــم نافـــذ باشـــد.‹« ایـــن دلیـــل 

سخن ُجَوینی

گوید: امام الحرمین ُجَوینی )د.478( )اإلرشاد: ص424 ]ص357[( 

»بابی در بارۀ انتخاب امام و چگونگی اش و بیان آن چه امامت بدان تحّقق یابد:

کـه در انعقـاد امامـت، اجماع شـرط نیسـت؛ بلکه امامت تّحقـق می یابد، حّتی  بدانیـد 
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کـه چـون پیمـان امامـت ابوبکـر  گـر اّمـت بـر آن اجمـاع نکننـد. دلیـل ایـن سـخن آن اسـت  ا

ید تا خبرها  ی از همـان آغـاز بـه اجرای احکام مسـلمانان پرداخت و درنـگ نورز بسـته شـد، و

ی را نادرسـت نشـمرد و او را به  کار و کسـی نیز این  کن در مناطق دور برسـد؛ و  به صحابۀ سـا

یـدن وانداشـت. پـس چـون اجمـاع در پیمـان امامـت شـرط نباشـد، عـددی معّین  درنـگ ورز

کـه امامـت بـا بیعـت یـک تـن  و حـّدی خـاص نیـز الزم نیسـت و همیـن حکـم صحیـح اسـت 

از اهل حّل و عقد نیز تحّقق یابد.

کـه بیعـت بایـد در حضـور گواهـان باشـد؛  کـه برخـی از هم مذهبـان مـا گفته انـد  دیگـر آن 

که پیش از آن بیعِت  کسـی اّدعا نماید  که  گر چنین چیزی شـرط نگردد، ایمن نیسـتیم  زیرا ا

ی بسـته شـده اسـت. رتبـۀ امامـت، فروتـر از عقـد  آشـکار و علنـی، بیعتـی پنهـان بـر امامـت و

کـه آشـکار نمودنـش شـرط اسـت. ایـن شـرط ]= آشـکار بـودن[ قطعی نیسـت؛  ازدواج نیسـت 

زیـرا نـه عقـل بـدان گواهـی دهـد و نـه دلیـل یقیـن  آوِر سـمعی بـر آن داللـت نماید؛ پـس همانند 

دیگـر مسـائل اجتهادی اسـت.«

امـام ابن عربـی مالکـی )شـرح صحیـح ِترِمذی: 229/13( گوید: »در عقد بیعت با امام شـرط 

کـه از سـوی همـگان باشـد؛ بلکـه بـرای بیعـت، دو یـا یـک تـن نیـز کفایـت کنـد، طبـق  نیسـت 

اختالِف شـناخته شـده در ایـن زمینه.«

ْرَطبی
ُ
سخن ق

گـر یکـی از اهـل حـّل و عقـد بـر  گویـد: »ا ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 230/1 ]186/1[( 

ی بـر دیگـران نیـز الزم افتـد. برخـی در  کار و امامـت بیعـت بنـدد، امامـت بـا آن تحّقـق یابـد و 

کـه بیعت امام جـز با گروهی از اهل حـّل و عقد تحّقق  ایـن مسـأله اختـالف نمـوده و گفته انـد 

کـه عمـر  بیعـت خالفـت ابوبکـر  را بسـت و هیـچ یـک از صحابـه آن  نیابـد. دلیـل مـا آن اسـت 

که این نیز درشـمار عقدها اسـت و همچون دیگر عقدها  را نادرسـت نشـمرد.1 دلیل دیگر آن 

1. گویـا در نظـر ُقْرَطبـی، هیـچ یـک از اینـان در شـمار صحابه نبوده اند: همۀ بنی هاشـم، همۀ انصار جـز دو مرد، زبیر، عّمار، 

143/7

)195(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 202

کـه آن را منعقـد کننـد. امـام ابوالمعالـی گفتـه اسـت: ›هـر که  نیازمنـد افـراد متعـّددی نیسـت 

کـه بدعتـی رخ  بـا بیعـت یـک تـن بـه امامـت رسـد، امامتـش همـگان را الزم افتـد و تـا زمانـی 

نداده یا حالش دگرگون نشده، برکناری اش جایز نباشد؛ و همگان این را پذیرفته اند.‹«

کسـان از بیعـت موالمـان امیرالمؤمنیـن  گـر چنیـن اسـت، پـس چـرا ایـن  گویـد: ا امینـی 

یـد، سـعد  ی، سـر باززدنـد )؟(: عبـداهلل بـن عمـر، اسـامة بـن ز پـس از اجمـاع اّمـت بـر بیعـت و

بـن ابی وّقـاص، ابوموسـی اشـعری، ابومسـعود انصـاری، حّسـان بـن ثابـت، مغیـرة بـن شـعبه، 

ی در  کارگـزاران عثمـان در امـور زکات. چـرا آنـان از و محّمـد بـن مسـلمه، و برخـی دیگـر از 

جنگ هایـش فرمـان نبردنـد و در میـان صحابـه نیـز بـه همیـن کار شـناخته شـدند و بـه سـبب 

علـی  )المسـتدرک  گرفتنـد؟  نـام  ]= معتزلـه[  کناره جویـان  علـی،  بـا  بیعـت  از  گرفتـن  کنـاره 

یخ  مـم و الملوک طبری: 155/5 ]431/4[؛ الکامل فی الّتار
ُ
یـخ األ کـم: 115/3 ]124/3[؛ تار الصحیحیـِن حا

ابوالفـداء: 115/1 و 171( یـخ  ابن اثیـر: 80/3 ]303/2[؛ تار

رأی و سخنان خلیفۀ دوم در بارۀ خالفت

گفـت: »خالفـت در میـان رزمنـدگان بـدر  کـه عمـر  از عبدالّرحمـان بـن أبـزی نقـل شـده 

کـه یکـی از آنـان زنـده باشـد. آن گاه، در میـان رزمنـدگان ُاحـد اسـت، تـا زمانـی  اسـت، مـادام 

آنـان زنـده باشـد. سـپس در فـالن و بهمـان اسـت. آزاد شـده و فرزنـد آزاد شـده  از   کـه یکـی 

و مسـلمانان فتح مّکه را از خالفت بهره ای نیسـت.« )الطبقات الکبرٰی تألیف ابن سـعد: 248/3 

)]342/3[

شـدگان  آزاد  »خالفـت،  اسـت:  آورده  ی  و از  را  سـخن  ایـن   )305/2 )اإلصابـه:   ابن َحَجـر 

و فرزندانشان را نشاید.«

گـر یکـی از ایـن دو مـرد دوران پایانـی خالفتـم را درک می کـرد و خالفـت  گفـت: »ا ی  نیـز و

کـه در جـای  سـلمان، مقـداد، ابـوذر، و بسـیاری دیگـر از مهاجـران و سـرپیچندگان و معترضـان بـه بیعـت ابوبکـر؛ چنـان 
یـِخ  کـه می دانـد تار گویـد، حـال آن  کـه دروغ  گـر چنیـن نبـود، مفّسـر را جایـز نباشـد  خـود بـه تفصیـل بیـان شـده اسـت. ا

راسـت از فریبگـری اش پـرده برمـی دارد!
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گـر سـالم  یفـه، و ابوعبیـدۀ جـّراح. ا
َ

را بـه او می سـپردم، بـدو اعتمـاد داشـتم: سـالم غـالم ابو ُحذ

کار را بـه شـورا نمی سـپردم.« )الطبقات الکبـرٰی تألیف ابن سـعد: 248/3 ]343/3[؛  زنـده بـود، ایـن 

طـرح  دوم/568[؛  ]قسـمت   561/2 ابوعمـر:  اإلسـتیعاب  ص204؛  نـی: 
ّ

باِقال الدیـن  صـول 
ُ
أ فـی  الّتمهیـد 

ْسد الغابه: 246/2 ]308/2[(
ُ
الّتثریب فی شرح التقریب: 49/1؛ أ

گـر مـردم خالفـت را بـه آن مـرِد مـوِی سـوی  گفـت: »ا ی ضربـت خـورد،  کـه و گاه  نیـز آن 

یختـه وامی نهادنـد، آنـان را در راه صـاف راسـت پیـش می بـرد.« و مقصـودش علـی بـود.  سـر ر

کـه علـی را بـرای خالفـت پیـش انـدازی؟«  گفـت: »چـه چیـز بـازت مـی دارد  ی  ابن عمـر بـه و

کشـم و هـم پـس از  کار را بـر دوش  کـه هـم در زمـان حیاتـم بـار ایـن  گفـت: »خـوش نمـی دارم 

َبـالُذری: 16/5؛ اإلسـتیعاب ابوعمـر: 419/2 ]قسـمت سـوم/1154[( مرگـم.« )أنسـاب األشـراف 

گـر خالفت را به عثمان بسـپرم، خانـدان ابوُمَعیط را بر گردن مردم  همچنیـن او گفـت: »ا

گر چنان کند، دور نیسـت  گـر چنیـن کنـم، او چنان کنـد؛ و ا سـوار می کنـد. بـه خـدا سـوگند! ا

گفـت: »مـردی  گفتنـد: »علـی چـه؟«  گردنـد تـا سـرش را جـدا نماینـد.«  ی روان  کـه بـه سـوی و

می فروشـد.«  بزرگـی  کـه  اسـت  »مـردی  گفـت:  »طلحـه؟«  گفتنـد:  ترسـو.«1  و  گمنـام  اسـت 

گفـت: »اهـل اسـب  گفتنـد: »سـعد؟«  ایـن حـد نیسـت.«  ی در  گفـت: »و »زبیـر؟«   گفتنـد: 

ایـن  و  گفـت: »بسـیار بخیـل اسـت؛  بـن عـوف؟«  گفتنـد: »عبدالّرحمـان  کمـان اسـت.«  و 

یخـت  کنـد و بـدون بخـل از ر کـه بـدون اسـراف گری بخشـش  کسـی اسـت   کار تنهـا شایسـتۀ 

و پاش بپرهیزد.«

ایـن را قاضـی ابویوسـف انصـاری )د.182( )اآلثار ]ص217[( به نقل از اسـتادش، ابوحنیفه 

پیشوای حنفیان، آورده است.

دیگـر  و  آشـکار  دلیـرِی  و  نافـذ  و  قاطـع  عـزم  و  نبردهـا  و  جنگ هـا  در  را  امیرالمؤمنیـن  موالمـان  پیشـینۀ  خلیفـه  گویـا   .1
ویژگی هـای کمـال آورش را از یـاد بـرده و خـود را بـه غفلـت زده کـه آن چه سـبب شـد تا آن حضرت پس از رسـول خدا؟ص؟ 
کـی از ایـن بـود کـه بـا درگرفتـن فتنـه، مـردم به کفـر بازگردند؛ نـه آن که از برق شمشـیر و غّرش  از نبـرد بـا او بازنشـیند، بیمنا
گاه بـود! _ بیـم داشـت. آری؛ یّکـه تـاز  و دلیـرِی عمر_ کـه آن حضـرت کـه درود خـدا بـر او بـاد، بـه خوبـی از چنـد و چونـش آ

کـه چنیـن سـخن گویـد! میـدان شـدن، انسـان را برانگیـزد 
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کـه از حـق  ایـن سـخنان و آن چـه در پـی آن می آیـد، زنجیـره ای اسـت از بـال و مصیبـت 

یم. کریمانه بر آن می گذر و منطق دور است؛ اّما ما 

نیز از ابن عّباس روایت شده است: »عمر گفت: ›ندانم با اّمت محّمد چه کنم!‹ _ و این 

که  کسی را داری  که  گفتم: ›چرا نگران هستی، حال آن  که ضربت بخوَرد _  پیش از آن بود 

گفتم:  گفت: ›سرورتان، را می گویی؟‹ _ مقصودش علی بود _  به خالفت ایشان بگماری؟‹ 

›آری؛ وی به سبب خویشاوندی اش با رسول خدا و دامادِی وی و پیشینه اش و آزمودگی اش، 

›در بارۀ  گفتم:  است.‹  مزاح پیشه  و  بیهوده کار  ›وی  گفت:  عمر  است.‹  خالفت  شایستۀ 

طلحه چه می گویی؟‹ گفت: ›او بس فخرفروش و تکّبرپیشه است.‹ گفتم: ›عبدالّرحمان بن 

عوف؟‹ گفت: ›مردی صالح؛ اّما کم توان است.‹ گفتم: ›سعد؟‹ گفت: ›مرد سپاه در جنگ 

کاِر یک آبادی به او سپرده شود، از عهده اش برنیاید.‹ گفتم: ›زبیر؟‹ گفت:  گر  و نبرد است و ا

›دمدمی مزاج؛ در حال رضامندی، مؤمن و در حال خشم، کافر؛ و بخیل است. این کار سزاوار 

که بدون خشونت، نیرومند باشد؛ بدون ضعف، مدارا ورزد؛ و بدون  کسی نیست، مگر آن 

کم شود، خاندان ابوُمَعیط  زیاده روی، بذل و بخشش کند.‹ گفتم: ›عثمان؟‹ گفت: ›اگر حا

را بر گردن مردم سوار خواهد کرد؛ و اگر چنین کند، او را می کشند.‹«

این را َبالُذری )أنساب األشراف: 16/5(. یاد نموده و در عبارت دیگر وی )همان: 17/5( آمده 

است: »گفته شد: ›طلحه؟‹ گفت: ›بینی اش در آسمان است و نشیمنگاهش در آب!‹«

نگاهی به خالفتی که اهل سّنت آوردند و عرضه کردند

نـزد  و  آوردنـد  اهـل سـّنت  کـه  امامـت عـام  و  بـود خالفـت اسـالمی  ایـن  گویـد:  امینـی 

ایشـان چیـزی نیسـت جـز فرمانروایـی عـام بـرای ادارۀ لشـکر، پاسـداری از مرزهـا، بازداشـتن 

کـردن حدود، تقسـیم نمـودن امـوال عمومی میان  سـتمگر، دادخواهـی بـرای سـتمدیده، اجـرا 

مسـلمانان، و واداشـتن آنـان بـه حـج و جهادشـان. در ایـن خالفـت، برجسـتگی ای با دانشـی 

افـزون بـر دانـش مـردم شـرط نیسـت؛ بلکـه امـام و اّمـت در دانـش شـریعت یکسـانند و همـان 
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کافـی اسـت. ایـن قاضیان در برابر شـمایند  کـه قاضیـان از آن بهـره دارنـد، بـرای او نیـز  دانشـی 

یـد و می توانیـد از نزدیـک در علمشـان بنگریـد! و خـوب از دانـش آنـان خبـر دار

یـدن و سـتمگری و بیـداد و بـدکاری برکنـار نمی شـود و بـر  از دیـد آنـان، امـام بـا فسـق ورز

ی نیـک باشـد و خـواه بـد، از او فرمان برنـد و برای  اّمـت واجـب اسـت کـه در هـر حـال، خـواه و

ی مخالفـت کنـد و بـر او بشـورد و در خالفتـش سـتیز نمایـد. کـه بـا و هیـچ کـس جایـز نیسـت 

بر این پایه، خلفای گزینش شـده با انتخاب غیر شـرعی و بشـری، در قضاوت و فتوادهی 

کسـی  کتـاب و سـّنت منحـرف می گشـتند و هیـچ مانعـی در ایـن میـان نبـود و هرگـز  از حکـم 

یافـت نمی شـد کـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کند؛ زیرا از حدیِث سـاختۀ دسـت سیاسـت 

و بندهایی که با آن بر دهان ها بسـته بودند، می هراسـید. در این حدیث که منسـوب به پیامبر 

اسـت، عرفجـه آورده اسـت: »بـه زودی رویدادهایـی زشـت رخ خواهـد داد. پـس هـر کـه خواهـد 

کـه باشـد، او را بـا شمشـیر بزنیـد!« )صحیـح  در میـان ایـن اّمـِت یکپارچـه اختـالف انـدازد، هـر 

مسلم: 121/2 ]127/4[؛ سنن ابوداوود: 283/2 ]242/4[(

کـه  کمانـی می آینـد  از مـن حا ]از پیامبـر[: »بـه زودی پـس  نیـز روایـت مرفـوع عبـداهلل  و 

ید.«  امـوال را بـه سـود خویـش می گیرنـد و کارهایـی رخ خواهـد داد که منکر و زشـت می شـمار

ی چـه فرمـان دهـی؟«  کنـد، بـه و کـه آن حـال را درک  کـس از مـا  گفتنـد: »ای رسـول خـدا! هـر 

کـه از آِن شـما اسـت، از خـدا  کنیـد؛ و حّقـی را  کـه بـر عهـدۀ شـما اسـت، ادا  فرمـود: »حّقـی را 

بخواهیـد!« )صحیـح مسـلم: 118/2 ]120/4[(

کوفـه بـرای بیعـت بنشـیند و مـردم بـر  یـة بـن ابی سـفیان توانسـت در  بـر ایـن پایـه، معاو

الّتبییـن: 85/2 ]72/2[( و  )البیـان  کننـد.  او بیعـت  بـا  بـن ابی طالـب،  از علـی  بیـزاری 

گویـد:  بـر ایـن پایـه، عبـداهلل بـن عمـر بیعـت بـا یزیـد باده گسـار را ُمهـر تأییـد نهـاد. نافـع 

یـه را از خالفـت خلـع کردند، ابن عمـر خانـدان و نزدیکانش  »چـون مـردم مدینـه یزیـد بـن معاو

از رسـول خـدا؟ص؟  گفـت: ›مـن  و  آورد  گـرد  را  فرزندانـش _  و  روایـت سـلیمان: خانـدان  _ در 
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افـزوده  گـردد.”‹« زهرانـی  برپـا  بـرای هـر خائـن پرچمـی  قیامـت،  روز  فرمـود:“در  کـه  شـنیدم 

گفـت: »همانـا مـا بـا ایـن مـرد بـر پایـۀ بیعـت خداونـد و رسـولش بیعـت  کـه عبـداهلل بـن عمـر 

بیعـت خـدا  پایـۀ  بـر  کـه  نمی دانـم  ایـن  از  بزرگ تـر  را  بیعت شکسـتنی  مـن هیـچ  و   نموده ایـم 

و رسـولش بـا مـردی بیعـت کننـد و سـپس بـه جنـگ بـا او برخیزنـد. هیـچ یـک از شـما را ندانم 

کار مایـۀ  کـه ایـن  کـه یزیـد را برکنـار شـمارد و در خالفـت بـا دیگـری بیعـت نمایـد، مگـر آن 

کنـد!« گـردد ]و چـون شمشـیر[ رابطـۀ مـن و او را قطـع  جدایـی مـن و او 

در عبارت دیگر آمده که چون مردم مدینه همراه عبداهلل بن زبیر ؟امهضر؟ شوریدند و یزید بن 

گفت: »ما با این  گرد آورد و  کردند، عبداهلل بن عمر خاندان خود را  معاویه را از خالفت خلع 

مرد ]= یزید[ بر پایۀ بیعت خدا و رسولش پیمان بسته ایم؛ و هرآینه خودم از رسول خدا؟ص؟ 

شنیدم که فرمود: ›همانا در روز قیامت برای بیعت شکن پرچمی نهند و گویند:“این،  نشانۀ 

کس است.”‹ پس از شرک ورزیدن به خداوند، بزرگ ترین پیمان شکنی  پیمان شکنی فالن 

آن است که مردی بر پایۀ بیعت های خدا و رسولش با مردی دیگر بیعت بندد و سپس بیعتش 

گر  را بشکند. هیچ یک از شما یزید را از خالفت برکنار نکند و بدین شورش نزدیک نشود؛ که ا

چنین کند، چون شمشیر میان من و او است ]و ما را از هم جدا  کند[!« )صحیح بخاری: 166/1 

]2603/6[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 159/8 و 160؛ مسند احمد: 96/2 ]228/2[(

یه به  بـر ایـن پایـه، از حمیـد بـن عبدالّرحمـان نقل شـده اسـت: »آن گاه که یزید بـن معاو

کـه از صحابـه بود، درآمـدم. او گفت: ›مـردم می گویند که  خالفـت رسـید، نـزد یسـیر انصـاری 

کار  کـه خداونـد  یزیـد بهتریـِن اّمـت محّمـد؟ص؟ نیسـت و مـن نیـز چنیـن بـاوری دارم. اّمـا ایـن 

کندگـی ایشـان اسـت.  اّمـت محّمـد؟ص؟ را یکپارچـه نمایـد، نـزد مـن دوست داشـتنی تر از پرا

]قسـمت   635/2 )اإلسـتیعاب:  نرسـد.”‹«  را  تـو  خیـر،  جـز  جماعـت  فرمـود:“در  پیامبـر؟ص؟ 

ْسد الغابه: 126/5 ]520/5[(
ُ
چهارم/1584[؛ أ

بـر ایـن پایـه، در آن چـه اسـود بـن یزید روایت نموده، عایشـه سـخنی چنین گفته اسـت. 
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گویـد: »بـه عایشـه گفتـم: ›آیـا درشـگفت نیسـتی که مـردی از آزاد شـدگان، بـا اصحاب  اسـود 

ی گفـت: ›از چـه چیـز آن درشـگفتی؟ ایـن حکومـت خدا  محّمـد در خالفـت می سـتیزد؟‹ و

کـه آن را هـم بـه نیـک  می دهـد و هـم بـه بـد؛ همچنـان که فرعون 400 سـال بر مـردم مصر  اسـت 
حکومـت نمود.‹«1

کـس بـه انـدازۀ  گفـت: »هیـچ  کـه  بـر ایـن پایـه، سـخن مـروان بـن حکـم توجیـه می گـردد 

ی گفتند: »پس چرا او را بر منبرها دشـنام می دهید؟«  علـی، از عثمـان حمایـت ننمـود.« بـه و

کار مـا راسـت نگـردد.« )الّصواعـق المحرقـه: ص33 ]ص55[( گفـت: »زیـرا جـز بـا ایـن، 

یـه هنـگام بیعت خواهـی بـرای یزیـد، عبدالّرحمـان بـن  کـه معاو گشـت  بـر ایـن پایـه، روا 

گفـت: »ای  یـه بـرای مـردم شـام بـه خطبـه پرداخـت و بـه آنـان  خالـد را بـه قتـل رسـاَند. معاو

کنیـد تـا  گشـته ام و مرگـم نزدیـک اسـت. می خواهـم بـا مـردی بیعـت  کهنسـال  شـامیان! مـن 

که من هم مردی از شـما هسـتم؛ پس رأی خویش  کارتان باشـد. جز این نیسـت  مایۀ سـامان 

گفتنـد: »مـا بیعـت بـا عبدالّرحمـان بـن  را بـه مـن بنمایانیـد!« مـردم اّتفـاق و اجمـاع نمودنـد و 

یـه گران افتاد؛ اّما آن را در دل خویش پنهان نمود. سـپس  خالـد2 را برمی گزینیـم.« ایـن بـر معاو

ی بـود و مقـام و جایگاهـی  کـه نـزد و یـه بـه پزشـکی یهـودی  عبدالّرحمـان بیمـار گشـت و معاو

کـه او را شـربتی بنوشـاَند و بـه قتلـش رسـاَند. پزشـک نـزد او رفـت   ویـژه داشـت، فرمـان داد 

همـراه  خالـد،  بـن  مهاجـر  بـرادرش،  آن گاه،  ُمـرد.  و  شـکافت  اندرونـش  پـس  کـرد؛  چنیـن  و 

غالمـش پنهانـی بـه دمشـق درآمـد. پـس در کمیـن آن پزشـک یهـودی نشسـتند و چـون شـبانه 

گـرد او گریختند  ی یـورش آوْرد. همراهـان مرد یهودی از  یـه بیـرون آمـد، مهاجـر بـر و  از نـزد معاو

کشت. ی را  و مهاجر و

ایـن را ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 408/2 ]قسـمت دوم/829[( آورده و گفتـه اسـت: »ایـن ماجـرای 

کرده است. که در الّدّر المنثور )19/6 ]383/7[( آمده، آن را ابن ابی حاتم با ذکر سند روایت  1. چنان 

کرامت بود؛ اّما از علی و بنی هاشـم روی  2. وی از صحابه و در شـمار شهسـواران قریش و دارای سـیرۀ نیک و فضیلت و 
ْسـد الغابـه: 289/3 ]440/3[�

ُ
گردانـده بود. بنگرید به: أ
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کـه مـا چکیـدۀ آن را یـاد  گاهـان بـه روایـات و خبرهـا مشـهور اسـت  ی نـزد سیره نویسـان و آ و

کردیـم.« نیـز عمـر بـن شـّبه در أخبـار المدینـه؛ و جـز او از ایـن ماجـرا یـاد نموده انـد. همچنیـن 

کـرده اسـت. ْسـد الغابـه: 289/3 ]440/3[( از آن یـاد 
ُ
ابن اثیـر )أ

بر این پایه، عذرتراشـی شـمر بن ذی الجوشـن، قاتل امام سـبط پبامبر، درسـت می گردد. 

گفته است: »شمر بن ذی الجوشن همراه ما نماز می خواْند و می گفت: ›بارخدایا!  ابواسحاق 

کـه مـن شـریف هسـتم؛ پـس مـرا  تـو شـریفی و شـرافت را دوسـت مـی داری؛ و هـر آینـه می دانـی 

کشـتن فرزنـد رسـول خـدا؟ص؟  کـه بـه  گفتـم: ›چگونـه خداونـد تـو را بیامـرزد، حـال آن  بیامـرز!‹ 

یـاری نمـودی؟‹ گفـت: ›وای بـر تـو! پـس چه می کردیـم؟ هر آینه اینان که امیران ما هسـتند، ما 

گـر با آنان مخالفـت می کردیم، از  را بـه کاری فرمـان دادنـد و مـا بـا ایشـان مخالفـت ننمودیم؛ و ا

کر: 338/6 ]189/23[؛ میـزان  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا ایـن االغ هـای تیره بخـت بدتـر بودیـم.‹« )تار

اإلعتدال ذهبی: 449/1 ]280/2[(

کـه  در لفـظ دیگـر آمـده اسـت ] کـه شـمر پـس از نمـاز می گفـت[: »بارخدایـا! مـرا بیامـرز؛ 

کـه  گفتـم: »تـو بد اندیـش و بدفکـر هسـتی  مـن بزرگـوار هسـتم و فرومایـگان مـرا نزاده انـد.« بـه او 

کنـون چنیـن دعـا می کنـی؟« گفـت: »از مـن  بـه قتـل دختـرزادۀ رسـول خـدا؟ص؟ می شـتابی؛ و ا

ید، رفتـار می کردیم، هرآینـه از االغ های  کـه تـو و همفکرانـت اعتقاد دار گـر بـه آن چـه  دور شـو! ا

این دّره ها بدتر بودیم.«

بـر ایـن پایـه، گذشـت آن چـه بـر ابوبکـر طائی و یارانش گذشـت. سـلیمان بن ربـوه گوید: 

گردآمدیـم. ابوبکـر بـن احمـد بـن سـعید  »مـن و ده تـن از اسـتادان حدیـث در جامـع دمشـق 

طائـی نیـز در میـان مـا بـود. پـس فضیلت هـای علـی بـن ابی طالـب را برخواندیـم. پـس نزدیـک 

کشان کشـان نـزد امیـر بردنـد. ابوبکـر طائـی بـه  بـه 100 تـن بـر مـا یـورش آوردنـد و می زدنـد و مـا را 

گـوش فرادهیـد! جز این نیسـت که امـروز فضیلت های علی  آنـان گفـت: ›ای سـروران؛ بـه مـا 

یـه را خواهیم خواْند. مـرا ابیاتی در نظر  را خواندیـم و فـردا نیـز فضیلت هـای امیرالمؤمنیـن معاو
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ی گفتنـد: ›بخـوان!‹ پـس او بـه بداهـه سـرود: گـر خواهیـد، آن را بشـنوید.‹ بـه و کـه ا آمـد 
که از ترس آن، دل به لرزه درآید. کتک همراه است  مهر علی با ضرب و 

کیش من، مهر امام هدایت، یزید، باشد و دین هم همین ناصبی گری است. پس 

هرکه جز این باور داشته باشد، نه عقل دارد و نه اندیشه.

ــه  ــد، وگرن کنــد، نجــات یاب ــا امیــال و هواپرستی شــان همراهــی  کــس ب کــه هــر  مــردم چنیننــد 

تــاراِج مــرگ شــود.

پس ما را آزاد نمودند.« )تمام المتون صفدی: ص188 ]ص251[(

تبـاه،  رهنمـا  عتـرِت  مقّدسـات  یـده،  در وحـی  خانـدان  حرمـت  پـردۀ  پایـه،  ایـن   بـر 

یختـه شـد و لعن گفتن به سـرور  ک ر کان از شـیعیان اهـل بیـت پـا و خون هـای بی گناهـان و پـا

ی را تطهیـر شـده خوانـده _ بر فـراز منبرها  کـه خداونـد و ک و کسـی  عتـرت _ آن جـان پیامبـر پـا

ی در همـه سـوی جهـان  رواج یافـت و پیچیـد و خلفـای بنی امّیـه آن را سـّنتی بایسـتۀ پیـرو

کـه چـرا از دشـنام  یـه سـعد بـن ابی وّقـاص را توبیـخ نمـود  کـه معاو اسـالم سـاختند، چنـدان 

گفتـن بـه پـدِر دو سـبط پبامبـر، موالمـان امیرالمؤمنیـن، لـب فروبسـته1 و عبـداهلل بـن ولیـد بـن 

کـه هشـام بـن عبدالملـک بـر منبـر بـود، برخیـزد   عثمـان بـن َعّفـان توانسـت در شـامگاه عرفـه 

گفتـن بـه ابوتـراب را در  کـه خلفـا لعـن  و بگویـد: »ای امیرالمؤمنیـن! ایـن همـان روزی اسـت 

آن مسـتحب می شـمردند.« )رسـائل الجاحـظ: ص92 ]ص435[؛ أنسـاب األشـراف َبـالُذری: 116/5(

امیرالمؤمنیـن! همانـا  گفـت: »ای  بـن عبدالملـک  بـه هشـام  بـن عبـداهلل  نیـز سـعید  و 

خانـدان تـو پیوسـته در چنیـن جایگاه هـای شایسـته ای ابوتـراب را لعـن می گفتنـد؛ پـس تـو نیز 

گوی!« )البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 432/9 ]262/9[( او را لعن 

ی و انحرافـی در این رأی خلیفۀ نخسـت  بـر ایـن پایـه از معنـای خالفـت، هیـچ بیراهـه رو

کـه ترجیـح دادن فروتـر بـر فراتـر و پیـش انداختـن پـس رو بـر پیـش رو درسـت  و پیروانـش نیسـت 

اسـت، آن هـم بـا بهانه هـای سـاختگی و پندارهـای خودسـاخته و ترجیح بخش هـای سسـت 

کتاب: 200/3� 1. بنگرید به: همین 

149/7

)202(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 210

کی روح، منش های  که برای صاحب آن هیچ بهره ای از پا و سیاست غیر دینی؛ زیرا مقامی 

گرامـی، مایه هـای دانـش و شـناخت،  برتـر، سرشـت های ارزشـمند، صفت هـای شـخصّیتی 

کنـد، بازخواسـت نگـردد و بـا تعطیـل  و درجه هـا و رتبه هـای اجتماعـی نیـاز نباشـد و هـر چـه 

کـه در میـان اّمتـش نمـاز بگـزارد،  نمـودن احـکام و جـاری نکـردن حـدود برکنـار نشـود و مـادام 

کـه تفصیـل ایـن همـه را شـنیدید _ دیگـر هیـچ مانعـی نیسـت  کـرد _ چنـان  نتـوان بـا او سـتیز 

گیرنـد و خـود را بـا  گورکـن، ایـن بـار سـنگین را بـر دوش  کسـانی چـون ابوعبیـدۀ جـّراح، آن  کـه 

ی یـا دوسـت او را در  کـه خلیفـۀ نخسـت، و جامـۀ خالفـت بیاراینـد؛ و نیـز هیـچ منعـی نـدارد 

کارهـای یـاد  کـس شایسـتۀ انجـام  کـه هـر  کار بـر خـود پیـش انـدازد؛ و نیـز مانعـی نباشـد  آغـاز 

کارپـردازان  کتـاب: 138/7 _ هـر چنـد بـا یـاری واسـطه ها و پاسـبانان و  شـده بـرای امـام _ همیـن 

گـر دارای سرسـختی و تندخویـی و زورگویـی  گـردد؛ بلکـه ا ی باشـد، بـه خالفـت انتخـاب  و

و بی پروایـی و ویژگی هایـی از ایـن دسـت باشـد؛ و شـاید ایـن فـرد بـه اقتضـای سیاسـت غیـر 

دینـی، بـر دیگـران برتـری یابد!

کرده انـد. قاضـی  بیشـینۀ اهـل سـّنت در پیـش انداختـن فروتـر بـر فراتـر، از خلیفـه پیـروی 

کـه بـا وجـود فـرد  گویـد: »بیشـینۀ دانشـوران جایـز شـمرده اند  )المواقـف فـی علـم الـکالم ]ص413[( 

کـه در  برتـر، فـرد فروتـر بـه امامـت رسـد؛ زیـرا چـه بسـا وی بـرای امامـت شایسـته تر باشـد؛ چـرا 

کار و تـواِن انجـام لـوازم آن،  کار، شـناختن مصلحت هـا و مفسـده های همـان  عهـده داری هـر 

گزاردن  که در علم و عمل فروتر  اسـت، برای رهبری، داناتر  و در  کسـی  شـرط اسـت و چه بسـا 

گـر تعییـن فـرد برتـر فتنـه ای  گفته انـد: ›ا گروهـی نیـز فـرق نهـاده و  شـرط های آن عامل تـر باشـد. 

برانگیزد، واجب نیست؛ وگرنه واجب است.‹«

گویـد: »بـه همیـن سـان، تعییـن فـرد  شـریف جرجانـی )شـرح المواقـف: 279/3 ]373/8[( 

گـر فـرض چنین باشـد که سـپاهیان و زیردسـتان از فرد برتر فرمـان نپذیرند  فروتـر جایـز اسـت، ا

و از فروتـر فرمـان برند.«

)203(



211 غلّو ورزیدن در بارۀ ابوبکر

کـه دارای همـۀ صفت هـای  کسـی نیسـت جـز آن  گویـد: مقصـود مـا از فـرد برتـر  امینـی 

فروتـری در  و  برتـری در یـک صفـت  نـه  باشـد؛  گردآمدنـش در بشـر ممکـن  کـه  کمـال اسـت 

کـه مثـاًل فقیه تـر اسـت، در همـان زمـان، در مسـائل  کسـی  صفـت دیگـر. پـس در ایـن حـال، 

گاه تـر، در ادارۀ مصالـح عمومـی  کارهـا آ سیاسـی هـم بیناتـر، بـه مصلحت هـا و مفسـده های 

گاه تـر، در راه خـدا  آ بـه قضـاوت  اسـتوارتر، در موقعّیت هـای جنگـی دلیرتـر، در دادرسـی ها 

سرسـخت تر، بـه ضعیفـان اّمـت مهربان تر، و بر نیازمندان جامعۀ دینی بخشـنده تر نیز هسـت 

و دیگـر شـرط ها و ویژگی هـای از ایـن دسـت را هـم دارد. پـس تصـّوری بـرای ایـن پنـدار آنـان 

گاه تر و ُپرکارتر از فرِد برتر باشد. گاه تواناتر و آ که فرد فروتر،  نمی ماَند 

کـه  کـه هیـچ روزگاری را از انسـانی بـا ایـن ویژگی هـا  بـر خـدای سـبحان بایسـته اسـت 

کـه اثبـات نمودیـم برانگیختـن چنیـن شـخصی بـه سـبب  گفتیـم، تهـی نگـذارد؛ پـس از آن 

کریم اسـت و این دو آن  لطِف بایسـته بر ذات سـبحان اسـت و چنان انسـانی هم دوش قرآن 

کنـار حـوض نـزد پیامبـر درآینـد، از هـم جدایـی نپذیرنـد. کـه در  گاه 

و اّمـا هـر کـه از سـپاهیان و جـز آنـان از چنیـن انسـانی فرمـان نپذیـرد، همانند کسـی اسـت 

که دارندۀ والیت و فرمانروایی از مقام  که از رسـول خدا فرمانبری نکند؛ و این سـبب نمی شـود 

گـردد؛ بلکـه بـر دیگـر افـراد اّمـت بایسـته  کـه خداونـد او را بـدان برانگیختـه، دور  کبـری  والیـت 

کـه بـا از دیـن برگشـتگان یـا  کـه آن کسـان را تسـلیم و فرمان بـردار آن مقـام سـازند، چنـان  اسـت 

کردنـد و بایـد »تیـِر جـّن« را بـه سـوی  گمـان اینـان، از دیـن برگشـته  بودنـد، چنیـن  کـه بـه  افـرادی 

چنیـن کسـی نشـانه رونـد، چنـان کـه بـه سـوی سـعد بـن عبـاده، امیـر خـزرج، نشـانه رفتند.

گریــزی نداشــت؛ و ایــن چیــزی  خلیفــه از ایــن رأی خویــش در پیــش انداختــن فــرد فروتــر 

کــه خــدای  کســی  ی و پیــش افتادنــش بــر  نبــود جــز بــرای درســت شــمردن خالفــت خــود و

ک دانســته و اطاعــت  ک شــمرده و جــان پیامبــر پــا ی را پــا کتــاب عزیــزش، و  ســبحان در 

کمــال و نعمــت را بــا او  و والیتــش را بــا اطاعــت و والیــت پیامبــر همــراه نمــوده و دیــن را بــا او 
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کــه از  کــه ایــن پیــام را برســاَند و ضمانــت فرمــوده  تمامــت بخشــیده و پیامبــرش را فرمــان داده 

گــِر وحــی، پیــام والیــت و برتــری او بــر مؤمنــان، حّتــی بیــش از  مــردم در امانــش دارد و ندا

خودشــان، را در همایشــی بــس ُپراّبهــت بــا جمعّیتــی صدهــزار نفــری یــا بیش تــر نــدا داده 

اســت: »ای مــردم! همانــا خــدا مــوالی مــن اســت و مــن مــوالی مؤمنانــم و بیــش از خودشــان بــر 

کــه مــن مــوالی او هســتم؛ علــی نیــز مــوالی او اســت. بارخدایــا!  آنــان حــق و والیــت دارم. هــر 

کــه بــا او دشــمنی  کــن؛ و هــر  کنــد، دوســتار بــاش و یــاری  ی را دوســت دارد و یــاری  کــه و هــر 

ی دشمنی ورز!« ورزد، با و

کـه پـدِر دو سـبط پبامبـر دارای چـه فضیلت هایـی اسـت  کـس پوشـیده نبـود  بـر هیـچ 
ک، و جایـگاه  کیـزه، زایـش پـا و از منش هـا و ویژگی هـای شـخصی، والدت قدسـی، تبـار پا
باعظمـت بهـره دارد و در قاطعّیـت، عـزم، پیشـگامی در اسـالم آوردن، فانـی شـدن در ذات 

خـدا، و برتـری در دانـش و همـۀ فضیلت هـا، مقـام و رتبـه ای واال دارد.

بـر برتـر،  بـر پایـۀ رأی خلیفـه در بـارۀ پیـش انداختـن فروتـر  آری؛ از همـان روز نخسـت، 

انتخـاب صـورت پذیرفـت. پـس تنهـا بـا بیعـت دو تـن، عمـر بـن خّطـاب و ابوعبیـدۀ جـّراِح 

کـه نقشـۀ آن در پنهـان چیـده شـد و  کاری بـود در آشـکار  گورکـن، بـا ابوبکـر بیعـت شـد و ایـن 

قـرار و مـدار  ]بـا  انتخـاب غیـر شـرعی و بشـری، توطئه چینـی  بنیاد گـذاران  میـان آن مـردان، 

ی نکـرد.  قبلـی[ شـد و در آن روز، جـز  اسـید بـن حضیـر  و بشـر1 بـن سـعد، کسـی از آن دو پیـرو

که  گسـترده شـد  گشـتند و پارگی جامه چنان  سـپس مردم پس از خودداری ناچار به تسـلیم 

کـه بـه شـخص نـادان اطـالع داده  از توانایـی وصلـه زننـده خـارج گشـت و فرصتـی پیـدا نشـد 

ک افتـاد؛ و آن اصالحگـر سـتمدیده ] کـه از اصـالح وضع موجـود ناامید  کـه در هـال شـود تـا آن 

گـذار ] کـه پنـد دیگـر  کـه بگویـد: »آن مردمـان و انتخابشـان را وا گشـت[ بدیـن حـال درآمـد 

کرد و از خار، انگور نتوان چید.« گزینش  سودی ندارد[؛ در میان شّر نیز می توان 

کردند و حال او رو به راه شـد و منصب های دینی از همان روز نخسـت  با ابوبکر بیعت 

1. در متن چنین است؛  اّما »بشیر« درست است. )ن.(
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گفـت: »قضـاوت از آِن مـن باشـد.«؛ و  گشـت: او امامـت یافـت؛ عمـر  میـان سـه تـن تقسـیم 

ابوعبیـده گفـت: »امـور امـوال عمومـی در اختیـار مـن!« عمـر، خـود، گویـد: »گاهـی یـک مـاه بـر 

تألیـف  الکبـرٰی  )الطبقـات  نمی آمدنـد.«1  مـن  نـزد  دادخواهـی  بـرای  تـن  دو  و  می گذشـت  مـن 

موالمـان  بـر  عمـر  و  ابوبکـر  برتـرِی  کـه  نبـود  کسـی  میـان  ایـن  در   )]184/3[  130/3 ابن سـعد: 

کـه بـر فـراز منبرهـا نـدا  گشـاید. ایـن ابوبکـر اسـت  امیرالمؤمنیـن را اّدعـا نمایـد یـا بـدان زبـان 

می دهـد: »مـن بـر شـما والیـت یافتـم؛ اّمـا بهترینتان نیسـتم؛ و مرا شـیطانی اسـت کـه متعّرض 

ی را در کار خـود یـاری دهنـد و ناراسـتی  کـه و مـن می شـود.« همـو از اّمـت خویـش می خواهـد 

کتاب: ص118� کجی اش را راست سازند. بنگرید به: همین  و 

کـه خالفـت  ی شـما اسـت  ی فـرارو کـه سـخنان صریـح و ایـن عمـر بـن خّطـاب اسـت 

ی دور نمودنـد، یـا بـه سـبب تازه سـالی یـا بـه دلیـل  از آِن علـی بـود؛ اّمـا آنـان ایـن حـق را از و

کـه عمـر هنـگام تعییـن جانشـین  ی بـود2 و یـا بـه سـبب ایـن سـخن  گـردن و کـه بـه  خون هایـی 

گـر شـوخ طبعی ات  کـه چـه مایـه شایسـته ای، ا گفـت: »خـدا خیـرت دهـد  ی  بـه و خویـش، 

از  او  خـود  و  اسـت. _  آورده   )]276/1[  168/1 المنسـجم:  )الغیـث  صفـدی  کـه  _ چنـان  نبـود!« 

بـرای حـّل آن نباشـد، زنـده  ابوالحسـن  کـه  ی را در مشـکلی  کـه و پـروردگارش می خواسـت 

نـی: 
ّ

صـول الدیـن باِقال
ُ
ی گمـراه می شـد ]الّتمهیـد فـی أ گـر علـی نبـود، و کـه ا نگـذارد؛ و بـاور داشـت 

ی رسـوا می شـد؛ و زنـان از  گـر علـی نبـود، و ک می گشـت؛ و ا گـر علـی نبـود، او هـال ص199[؛ و ا

ی بیان نموده  که و که همانند علی را بزایند، عقیم هسـتند؛ و بسـیاری از سـخنان دیگر  این 

ی راه نیافـت و  گذشـت. در نهـان دِل و ـد ششـم، در بخـش اخبـار نـادر و شـگفت، 
ّ
و در مجل

کـه در یکـی از فضیلت هـای موالمـان علـی بـا او  کجـا توانـد راه یافـت؟ _  هرگـز راه نیابـد _ و 

کـم از او دور باشـد! گـردد و یـا  ی نزدیـک  همسـان باشـد یـا بـه و

کـه دانسـتید معنـای خالفـت نـزد اینـان و رأی پیشینیانشـان در ایـن زمینـه  پـس از آن 

کـه  کرده انـد  گفتـه چنـدان روشـن نیسـت؛ ولـی جنـاب مؤلـف از ایـن سـخن این گونـه برداشـت  1. مقصـود عمـر از ایـن 
نیامـدن مـردم نـزد عمـر بـرای دادخواهـی، بـه دلیـل اطمینـان نداشـتن آنـان بـه قضـاوت وی اسـت. واهلل العالـم. )ن.(

کتاب: 389/1؛ 80/7 گذشت. 2. بنگرید به: آن چه در همین 
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چیسـت _ کـه پیشاهنگشـان خلیفـۀ نخسـت اسـت _ بـا مـن بیاییـد تـا ناسـازگاری میـان آن 

گر از جانب کسـی جز  سـخنان و اّدعاهـای دیگـر  را بنگریـد کـه گروهـی دیگر  بـدان گراییده اند: »و ا

خدا بود، هرآینه در آن اختاف بسیار می یافتند.« ]نساء/82[

احمـد بـن محّمـد وتـری بغـدادی )روضة الّناظریـن: ص2( گوید: »بدان که تودۀ اهل سـّنت 

کـه برتریـن مـردم پـس از پیامبـر؟ص؟، نخسـت ابوبکـر اسـت و سـپس عمر  و  و جماعـت بـر آننـد 

کـه در خالفـت  کسـی  د بـاد! _ و  آن گاه عثمـان و سـرانجام علـی _ خـدای تعالـی از همـۀ آنـان خشـنو

کـه فروتر بر فراتر مقّدم داشـته شـود؛  پیـش افتـاد، در فضیلـت نیـز پیـش بـود؛ زیـرا محال اسـت 

کـه فراتر اسـت، بر کار آیـد. دلیل این مطلب آن اسـت که چون  کـه آنـان مراقـب بودنـد هـر  چـرا 

گفـت: ›بـه پـروردگارت چـه پاسـخ  ی  ابوبکـر بـر عمـر تصریـح نمـود، طلحـه برخاسـت و بـه و

کـه فـردی تندرفتـار و درشـت خوی را بـر ما والیت بخشـیدی؟‹ ابوبکر پاسـخ داد: ›برای  دهـی 

گرفتی[ و پاشـنۀ کفشـت را ورکشـیدی  کارهایم را زیر نظر  من بر چشـمانت دسـت مالیدی ]و 

گـر پـروردگارم از من سـؤال فرماید،  و نـزد مـن آمـدی تـا مـرا از رأیـم بـازداری و از دینـم برگردانـی! ا

بـه او گویم:“بهتریـِن بندگانـت را بـر آنـان بـه خالفـت گزیدم.”‹ این سـخن داللـت می کند که 

گزینش خلیفه، رعایت انتخاب برتر و سپس برتِر  پس از او را می کردند.« آنان در 

کـه در ایـن اّدعـا فریبگـری رخ داده تـا سـاده فکران ایـن اّمـت بینـوا را بفریبـد؛  می بینیـد 

کالمـی آنـان و نیـز عمـل و سـخنان صریـح  و آن بـا رأی تـودۀ ایشـان و دیدگاه هـای دانشـوران 

گویـا ایـن محـال بودنـی  صحابـه و پیـش از هـر چیـز، بـا رأی خلیفـه، ابوبکـر، ناسـازگار اسـت. 

ی در  امامـت و بـه  گردن سـپاران  و  کار خالفـت  یاورانـش در  و  بـر خلیفـه  پنداشـته،  ی  کـه و

گویـا برتـرِی آن مـرد تندرفتـاِر  طـول عصرهـا و نسـل های پـس از او، پوشـیده مانـده اسـت! و 

درشـت خوی بـر صحابـه پوشـیده بـوده و کسـی از آن خبـر نداشـته و ابوبکـر آن را آشـکار نمـوده 

ی وتـری نبـوده تـا قـدر و شـأن مـردان را  یـخ و اخبـار نـادر و شـگفت، فـرارو گویـا تار اسـت! و 

یابـد و در بـارۀ آنـان غلـّو نـورزد و بـه اسـتبداد سـخن نگویـد و سـخن گزافـه بـر زبـان نراَنـد و در  در
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گـر عمـر بـا ایـن سـیره و اخبـار شـگفت و نـادرش، بهتریـِن  کـه ا ی نکنـد و بدانـد  یـاده رو گفتـار ز

گفـت! اّمـت بـوده، پـس بایـد اسـالم را بـدرود 

کـه هـر کـس به گوشـه ای  کـه این هـا هواهـا و خواسـت هایی اسـت  آری؛ جـز ایـن نیسـت 

کـه هـر کس به حسـب خواسـته های خود در پی  یختـه؛ و فتواهایـی بی دلیـل اسـت  از آن درآو

که  کسـی  یم:  آن تاخته اسـت. ما عقل سـلیم شـما را ابزار سـنجش میان این دو امام می سـاز

کـه اینـان می گوینـد. بـه عقـل خویـش بازگـرد و ببیـن که به  ی را وصـف می کنیـم؛ و کسـی  مـا و

کدام  کدام را میان خود و خدای سـبحان دسـتاویز می سـازد و  کدام یک از آن دو می گراید و 

یـک شایسـتۀ چیـره شـدن بـر گردن هـا و جان ها و ناموس هـا و احکام دنیا و آخرت مسـلمانان 

ی انصافـش عیبی نباشـد! پس وای بر کم فروشـان! گـر در تـرازو اسـت؛ البّتـه ا

6 . رأی خلیفه در بارۀ سرنوشت

کـه مـردی نـزد ابوبکـر آمـد کـرده  کائـی در الّسـّنة از عبـداهلل بـن عمـر بـا ذکـر سـند روایـت 
َ
الل

گفـت: »آری.« مـرد  کـه زنـا در سرنوشـت نگاشـته شـده اسـت؟«  گفـت: »آیـا اعتقـاد داری   و 

گفـت:  گفـت: »پـس خداونـد آن را بـر مـن تقدیـر فرمـوده و آن گاه، مـرا عـذاب سـازد؟« ابوبکـر 

کسـی نـزد مـن بـود، فرمـان مـی دادم تـا  گـر  نده بـوی! هـال بـه خـدا سـوگند! ا
َ
گ »آری؛ ای زادۀ زِن 

یخ الخلفاء سیوطی: ص65 ]ص89[( بینی ات را درهم شکند.« )تار

گمان شـما، خلیفه معنای درسـت سرنوشـت را درک نموده اسـت؟  گوید: آیا به  امینی 

سرنوشـت یعنـی ثبـت آن چـه می گـذرد در دانـش ازلـی خداونـد، همـراِه بخشـیدن قـدرت بـه 

آدمیـان بـرای انجـام دادن یـا نـدادن و نیـز همـراِه معّرفی کردن خیر و شـر و بیان سـرانجام نیک 

اّولـی و عاقبـت بـد دیگری.

»ما راه را به او بنمودیم؛ یا سپاسگزار باشد و یا ناسپاس.« ]انسان/3[

»و آیا او را دو راه ننمودیم؟« ]بلد/10[

کــه بــه ســود خویــش ســپاس می گــزارد؛ و هرکــه  گــزارد، جــز ایــن نیســت  »و هرکــه ســپاس 

]نمــل/40[ بزرگــوار.«  و  اســت  مــن بی نیــاز  پــروردگار  کنــد، همانــا  ناسپاســی 
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کنــد،  گــزارد، همانــا بــرای خــود ســپاس می گــزارد؛ و هرکــه ناسپاســی  »و هرکــه خــدای را ســپاس 

همانــا خداونــد بی نیــاز و ســتوده اســت.« ]لقمــان/12[

همــۀ این هــا همــراه برابــرِی عقــل و شــهوت در انســان اســت و نیــز همــراه آفرینــش آن 

ــد  ــان می توان ــاَند؛ و انس ــتگاری می کش ــه رس ــدی، ب ــه ب ــر ب ــِس فرمان گ ــر نْف ــی را در براب ــه آدم چ

گزینــش نادرســت خــود، بــه  ــا بــا  گزینــش نیکــوی خویــش، وظیفــۀ بندگــی بــه جــای آوَرد ی بــا 

معصیــت درافتــد.

»پــس برخــی از آنــان بــر خــود ســتمکارند و برخــی میانــه رو؛ و از ایشــان برخــی بــه نیکی هــا 
]فاطــر/32[ پیشــی گیرنده اند.« 

گمــراه شــد، همانــا بــه زیــان  کــه بــرای خــود راه یافتــه و هرکــه  »هرکــه راه یافــت، جــز ایــن نیســت 
گمراه شده است.« ]اسراء/15[ خود 

گمــراه شــد، جــز ایــن نیســت  »پــس هرکــه راه یافــت، تنهــا بــرای خــود راه یافتــه اســت؛ و هرکــه 
گمــراه می شــود.« ]زمــر/41[ کــه بــه زیــان خــود 

کنــد، بــه زیــان او  کار ناشایســت  کــرده؛ و هرکــه  کنــد، تنهــا بــرای خــود  کاری شایســته  »هرکــه 
ــه/15[ ــوید.« ]جاثی ــده می ش ــان بازگردان ــوی پروردگارت ــه س ــپس ب ــت؛ س اس

کــور شــد، بــه زیــان خــود او  گشــته؛ و هرکــه  گشــت، تنهــا بــرای خــود بینــا  »پــس هرکــه بینــا 
]انعــام/104[ اســت.« 

گــر راه  گمــراه می شــوم؛ و ا کــه بــه زیــان خویشــتن  گمــراه شــوم، جــز ایــن نیســت  گــر  »بگــو: ا
که پروردگارم به من وحی می کند.« ]سبأ/50[ راست یابم، به سبب آن است 

کنیــد، بــه خــود می کنیــد.«  گــر بــدی  کنیــد، بــرای خودتــان نیکــی می کنیــد؛ و ا گــر نیکــی  »ا
]اســراء/7[

کــه  گمــراه شــده و هــم او داناتــر اســت بــه آن  کــه از راه او  »همانــا پــروردگارت داناتــر اســت بــه آن 
راه یافتــه اســت.« ]نجــم/30[

بهتــر می شناســد.«  اســت،  آشــکار  گمراهــی  کــه در  را  آن  و  یافتــه  راه  کــه  را  آن  »پــروردگارم 
]85 ]قصــص/

پس اعتقاد به سرنوشت و تقدیر، مستلزم جبر نیست و دانش خدای سبحان به مقّدرات 

کرده های بندگانش از دو راه خوب و بد و اعمال خیر و شّر ایشان، با تکلیف  و اندازه های 
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فان نیز مؤّثر نیست و با وجود آن، کیفر دادن 
ّ
منافات ندارد؛ همچنان که در آزادی و اختیار مکل

به سبب گناه، زشت شمرده نمی شود و نیز حّق پاداش به دلیل اطاعت، از میان نمی رود.
کنــد، آن  کنــد، آن را می بینــد؛ و هرکــه بــه انــدازۀ ذّره ای بــدی  »هرکــه بــه انــدازۀ ذّره ای نیکــی 

ــه/7 و 8[ را می بینــد.« ]زلزل

گــر  کســی هیــچ ســتمی نــرود. و ا »و مــا ترازوهــای دادگــری را در روز قیامــت می نهیــم؛ پــس بــه 

کــه   ]عمــل بنــدگان[ هم ســنگ دانــۀ خردلــی باشــد، آن را آوریــم؛ و ]بــرای دادگــری[ همیــن بــس 

مــا حســابگر هســتیم.« ]انبیــاء/47[

کرده پاداش داده شود؛ امروز هیچ ستمی نیست.« ]غافر/17[ کسی بدان چه  »امروز هر 

کــه هیــچ شــّکی  کــه فراهــم آوریمشــان در روزی  گاه  »پــس چگونــه خواهــد بــود ]حــال آنــان[ آن 

کــرده، به تمــام پــاداش دهنــد و بــر آنــان ســتم نــرود.«  کســی را آن چــه   در آن نیســت و هــر 

]آل عمران/25[

کـه چنـان پاسـخی داد؛ اّمـا آن پرسـنده  یافـت  آیـا خلیفـه همیـن معنـا را از سرنوشـت در

گـر پرسـنده چنیـن مقصـودی داشـت،  گونـه انتقـاد نمـود؟ لکـن ا ی را نیافـت و آن  مقصـود و

کـه آن مـرد بـه سـوی حـق بازگـردد، با دشـنام زشـت با  خلیفـه پیـش از بیـان آن _ بـا ایـن هـدف 

ی را درهم شکند! کسی نزدش باشد تا بینی و که  ی رو به رو نمی شد و آرزو نمی کرد  و

کـه تـودۀ  کـه خلیفـه نیـز از معنـای سرنوشـت چیـزی نمی دانسـت جـز همـان را  و یـا آن 

پیروانـش بـدان بانـگ برداشـته، آن را بـه معنای »خلق اعمال« می دانسـتند؟ در این صورت، 

ی دشـنام مـی داد و خـواه نمـی داد.  گفـت، بجـا بـود؛ خـواه خلیفـه بـه و کـه آن منتقـد  سـخنی 

گرایـش بـه همیـن معنـای دوم را نشـان می دهـد؛  ی، عایشـه، نقـل شـده،  آن چـه از دختـر و

یدن بـر موالمـان امیرالمؤمنیـن و بیـرون آمـدن از سـراپردۀ خانـۀ خـود  کـه پـس از شـور هنگامـی 

کار، چنیـن عـذر آوْرد  _ بیـرون آمدنـی بـه شـیوۀ جاهلّیـت نخسـت _ و سـرزنش شـدن بـر ایـن 

کار بـر پایـۀ سرنوشـِت مقـّدر بـوده و سرنوشـت دارای سـبب های خویش اسـت. این را  کـه ایـن 

یـخ بغـداد: 160/1( بـا سـند خویـش آورده اسـت. خطیـب بغـدادی )تار

یخ بغداد:  ی، ما را به سرگشـتگی می افکَند. خطیب بغدادی )تار البّته سـخنی دیگر از و
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کـرده اسـت: »هرگـز عایشـه از حرکـت خـود در ماجـرای  185/9( از عـروه بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه روبنـدش تـر می شـد؛ و می گفـت:  کـه می گریسـت، چنـدان  جمـل یـاد نمی کـرد، مگـر آن 

›ای کاش َنسـِی َمنسـی بـودم.‹«1 سـفیان ثـوری گفتـه اسـت: »مقصـود از نسـی منسـی، لختـه 

خـون حیـِض افکنـده شـده اسـت.«

کـه همـواره بـر آن  کـه شایسـتۀ آن بـود  گناهـی بـزرگ می دیـد  ی حرکـت خویـش را  گویـا و

خنـک  عـذرآورِی  آن  بـا  ایـن  کنـد.  آرزویـی  چنـان  و  شـود  تـر  روبنـدش  اشـکش  بـا  و  بگریـد 

یشـه اش را از پدر خویش گرفته بود؛ خلیفـه ای که در دور نمودن  کـه ر سـازگاری نـدارد؛ همـان 

انتقاد وارد شده بر خود، جز دشنام راهی نیافت.

7. انجام ندادن قربانی از بیم سّنت شدن

کـــه ابوبکـــر و عمـــر قربانـــی  گذشـــت  کتـــاب )167/6( ضمـــن حدیثـــی صحیـــح  در همیـــن 

کاری رود، ناخرســـند  گمـــان وجـــوب چنیـــن  کـــه بـــه آنـــان اقتـــدا شـــود و  نمی کردنـــد؛ زیـــرا از ایـــن 

کنیـــد! ـــه تمـــام ادا نمودیـــم؛ پـــس بـــدان جـــا مراجعـــه  بودنـــد. حـــّق ســـخن را در همـــان جـــا ب

8 . ارتداد بنی سلیم

کـــه در میـــان بنی ســـلیم ارتـــدادی رخ داد.  از هشـــام بـــن عـــروه، از پـــدرش نقـــل شـــده 

گســـیل نمـــود. خالـــد مردانـــی از آنـــان را در آغل هـــای  ابوبکـــر، خالـــد بـــن ولیـــد را بـــه ســـوی آنـــان 

کشـــید. ایـــن خبـــر بـــه عمـــر رســـید و او نـــزد ابوبکـــر  گـــرد آوْرد و آن را بـــر سرشـــان بـــه آتـــش  َپرچینـــی 

کـــه خداونـــد؟زع؟ می دهـــد، بـــر  گفـــت: »ایـــن مـــرد را وامی گـــذاری تـــا همـــان عذابـــی را  آمـــد و 

کـــه خداونـــد بـــر دشـــمنان  گفـــت: »بـــه خـــدا ســـوگند! مـــن شمشـــیری را  مـــردم روا دارد؟« ابوبکـــر 

ـــد فرمـــان  ـــه خال کنـــد.« ســـپس ب کـــه خـــدا چنیـــن  گاه  ـــا آن  خویـــش برکشـــیده، در نیـــام نکنـــم ت

ِضـــره: 100/1 ]129/1[( ـــاض الّنَ ی کنـــد. )الّر ـــه ســـوی مســـیلمه حرکـــت  ـــا از همـــان مســـیر ب داد ت

1. ایـن کسـان از آن یـاد کرده انـد: ابن اثیـر )النهایـة فـی غریـب الحدیـث واألثـر: 151/4 ]51/5[(؛ ابن منظـور )لسـان العـرب: 
196/20 ]133/14[(؛ زبیـدی )تـاج العـروس: 367/10(�
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عزیـز،  کتـاب  در  زیـرا  نیسـت؛  عمـر  اعتـراض  از  برون رفتـی  راه  ابوبکـر،  پاسـخ  ایـن  در 

کـه با خـدا و فرسـتادۀ او می جنگنـد و در زمین  کـه سـزای کسـانی  خـدای تعالـی فرمایـد: »جـز ایـن نیسـت 

کننـد یـا دسـت ها و پاهاشـان را بـه خـاف  یـا بـر دار  کـه آنـان را بکشـند  بـه تباهـی می کوشـند، ایـن اسـت 

یکدیگـر بُبرنـد و یـا از آن سـرزمین تبعیدشـان کننـد. ایـن اسـت خـواری و رسـوایی بـرای آنـان در ایـن جهـان؛ 

و در آن جهـان عذابـی بـزرگ دارنـد.« ]مائـده/33[

کــه ســوزاندن را نهــی نمــود و فرمــود: »هیــچ  نیــز در حدیــث صحیــح از پیامبــر؟ص؟ آمــده 

کــس جــز پــروردگار آتــش، دیگــران را بــا آتــش عــذاب ننمایــد!« نیــز فرمــود: »همانــا جــز خداونــد 

بــا آتــش عــذاب نکنــد!« و نیــز: »کســی بــا آتــش عــذاب نکنــد، جــز پــروردگار آتــش.« )صحیــح 

بخــاری: 325/4 ]1098/3[؛ مســند احمــد: 494/3؛ 307/2 ]550/4؛ 592/2[؛ ســنن ابــوداوود: 219/2 

]54/3-55[؛ ســنن ِترِمــذی ]117/4[؛ الّســنن الکبــرٰی تألیــف بیهقــی: 71/9 و 72؛ مصابیــح الّســّنه: 57/2 

کــه دینــش را  صــول: 236/1 ]279/1[( و نیــز: »هــر 
ُ
و 58 ]528/2 و 530[؛ تیســیر الوصــول إلــی جامــع األ

ابــوداوود: 219/2  83/10 ]2537/6[؛ ســنن  بخــاری:  )صحیــح  بُکشــید!«  را  او  دگرگــون ســاخت، 

کــه بــه یگانگــی خــدا  یختــن خــون مســلمانی  ]126/4[؛ مصابیــح الّســّنه: 57/2 ]528/2[( و نیــز: »ر

کــردن پــس از  کار حــالل نگــردد: زنــا  گواهــی دهــد، جــز بــا یکــی از ایــن ســه  و رســالت محّمــد 

رســولش  و  خــدا  جنــگ  بــه  کــه  مــردی  می شــود؛  سنگســار  کســی  چنیــن  کــه  زناشــویی 

ــه  کــه دیگــری را می کشــد و ب کســی  ــا  ــردد؛ و ی ــا تبعیــد می گ ــر دار ی ــا ب کشــته ی کــه  ــزد  برمی خی

کشته می شود.« سبب آن 

المصابیـح:  مشـکاة  ]531/2[؛   59/2 الّسـّنه:  مصابیـح  ]126/4[؛   219/2 ابـوداوود:   )سـنن 

ص300 ]304/2[(

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا عبـداهلل بـن سـبأ و یارانـش نمـود، سـوزاندن نبـود؛  کاری  و اّمـا 

آن  داد. سـپس  راه  هـم  بـه  و  را شـکافت  گودال هـا  آن  و  َکنـد  آنـان  بـرای  گودال هایـی  بلکـه 

گفتـه اسـت.1 عمـرو بـن دینـار ایـن  کـه عّمـار ُدهنـی  کـرد؛ چنـان  حفره هـا را بـر آنـان پـر از دود 

ـف بـر آن اسـت کـه گزارشـی تاریخـی را کـه بـر زبـان دیگـران جـاری شـده، بازگـو نمایـد و توضیـح فرماید 
ّ
1. شـاید جنـاب مؤل
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سـخن شـاعر را آورده اسـت:
که خواهند، بیفکنند. گر در آن دو چاله نیفکنند، هر جا  مقّدرات مرا ا

کــه هیــزم و آتــش برافروختنــد و مــرگ نقــد بــود، نــه نســیه. ]الّســنن الکبــرٰی تألیــف  گاه  آن 

]71/9 بیهقــی: 

و اّمـا ایـن سـخن ابوبکـر: »در نیـام نمی کنـم شمشـیری را ... .« گفتـاری اسـت خودرأیانه 

گفتـار نداشـته اسـت!1 چـه هنـگام  گویاتـر از  در برابـر سـخن صریـح پیامبـر؛ و شمشـیر زبانـی 

خـدای سـبحان شمشـیر خالـد را برکشـید؛ همـان صاحـب مصیبت هـای بـزرگ و رفتارهـای 

کاری ننگیـن در میـان بنی حنیفـه و  کـه  بـس سـنگین و نابهنجـار در آن روز و نیـز روز دیگـر 

بـا مالـک بـن نویـره و همسـرش انجـام داد و نیـز پیـش از ایـن دو بـا بنی جذیمـه انجـام داده و 

کـه بـا  کارهـای ناشایسـت و رسـوایی ها  کارش بیـزاری جسـته بـود و دیگـر  رسـول خـدا؟ص؟ از 

آن هـا، ایـن شمشـیر بایـد در نیـام شـود؟

9. سوزاندن فجاءه

مـردی از بنی سـلیم بـه نـام فجـاءه کـه همـان ایـاس بـن عبـداهلل بـن عبـد یالیل بـن ُعَمْیرة 

بـن خفـاف بـود، بـر ابوبکـر وارد شـد و بـه او گفـت: »مـن مسـلمانم و قصـد نموده ام کـه به جهاد 

کفـر بازگشـته اند. پـس مـرا مرکبـی ده و یـاری ام کن!« ابوبکـر او را بر  کـه از اسـالم بـه  کافرانـی َرَوم 

هـم  و  مسـلمانان  بـر  هـم  را  راه  و  شـد  بیـرون  او  پـس  داد.  ی  و بـه  سـالحی  و  نشـاْند  مرکبـی 

کـه را خـودداری می نمـود، آسـیب  گرفـت و دارایی شـان را سـتاْند و هـر  کفـر   بازگشـتگان بـه 

ی مردی از بنی شرید به نام نجبة بن ابی میثاء بود. و زخم می رسانید. همراه و

کـه ایـن کار، بـه فـرض صّحـت ایـن خبـر، بـه آتـش کشـیدن نبوده اسـت؛ وگرنه خبـرگان حدیـث و تاریخ اثبـات نموده اند 
ی و یارانـش سـاخته اند، غرض هایـی  کـه اصـواًل کسـی بـه نـام عبـداهلل بـن سـبأ وجـود نداشـته اسـت و آن چـه در بـارۀ و
کین توزانـه در رویارویـی بـا شـیعیان دارد. بنگریـد بـه: عبـداهلل بـن سـبأ تألیـف مرتضـی عسـکری؛ صـد و پنجـاه صحابـی 

سـاختگی تألیـف همـو. )م.(

کـه رفتـار خالـد نمی توانـد بیـش از سـخن پیامبـر بازگـو کننـدۀ سـّنت او باشـد و ابوبکـر بـا ایـن رفتار، از  1� مقصـود آن اسـت 
کرده اسـت. )ن.( سـخن پیامبر سرکشـی 
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ی بـه ابوبکـر رسـید، بـه طریفة بن حاجز  نوشـت: »فجاءه، این دشـمن خدا،  چـون خبـر و

کـه مسـلمان اسـت و از مـن خواسـت تـا در برابـر بازگشـتگان بـه کفر،  نـزد مـن آمـد و اّدعـا نمـود 

کنـون بـه مـن خبـر  یقینـی رسـیده که  ی مرکـب و سـالح دادم. ا یـش بخشـم. پـس مـن بـه و نیرو

کفـر بازگشـته راه می بندد و مال هاشـان  ایـن دشـمن خـدا هـم بـر مـردم مسـلمان و هـم مردم بـه 

کـه را بـا او مخالفـت نمایـد، می کشـد. پـس بـا مسـلمانان همـراه خویـش بـه  را می گیـرد و هـر 

سـوی او روان شـو تـا یـا او را بکشـی و یـا دسـتگیر نمـوده، نـزد مـن آوری!« طریفـه بـه سـوی او 

گـروه بـه هـم رسـیدند، بـه یکدیگـر تیـر افکندنـد و نجبـة بـن ابی میثـاء بـا  روان شـد و چـون دو 

کـه مسـلمانان سرسـخت  کـه بـه سـویش پرتـاب شـد، کشـته گشـت. چـون فجـاءه دیـد  تیـری 

کار بیـش از مـن سـزاوار نیسـتی. تـو  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! تـو در ایـن  هسـتند، بـه طریفـه 

گـر راسـت  گفـت: »ا از جانـب ابوبکـر فرماندهـی و مـن نیـز از جانـب او فرمانـده.« طریفـه بـه او 

گشـت و چـون  می گویـی، سـالح را بگـذار و بـه سـوی ابوبکـر روان شـو!« فجـاءه همـراه او روان 

ی بـه طریفـة بـن حاجـز فرمـان داد: »ایـن را بـه بقیـع ببـر و در آن جـا بـا  نـزد ابوبکـر رسـیدند، و

آتش بسـوزان!« سـپس طریفه او را به نمازگاه ]= مکان برگزاری نماز مّیت[ ُبرد و برایش آتشـی 

ی را در آن افکْنـد. افروخـت و و

در عبـارت طبـری آمـده اسـت: »پـس در نمـازگاه مدینـه، بـا هیزمـی بسـیار برایـش آتـش 

افروخـت و او را دسـت و پـا بسـته در آن افکْنـد.«

ی را بـه پشـت سـرش بسـت و او را در  در عبـارت ابن َکثیـر نیـز آمـده اسـت: »پـس دسـت و

مـم 
ُ
یـخ األ ی را در آتـش سـوزاْند.« )تار کـه دسـت و پایـش بسـته بـود، و  آتـش افکْنـد و در حالـی 

الکامـل فـی  ابن َکثیـر: 319/6 ]351/6[؛  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  الملـوک طبـری: 234/3 ]264/3[؛  و 

یخ ابن اثیر: 146/2 ]27/2[؛ اإلصابه: 223/2( الّتار

گویـد: سـخن در ایـن زمینـه هماننـد همـان سـخن پیشـین اسـت که سـوزاندن با  امینـی 

کـردن بـا آن جایـز نیسـت. افـزون بـر ایـن، فجـاءه اظهـار اسـالم نمـود و خلیفـه  آتـش و عـذاب 
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ی مرکـب و سـالح داد، ایـن را پذیرفـت؛ هـر چنـد طبـق خبـر یقینـِی رسـیده بـه  کـه بـه و گاه  آن 

کـه فجـاءه نیـز  کـردار دچـار فسـق بـود. در ایـن جـا دیگـر نمی شـود اّدعـا نمـود  ی در  خلیفـه، و

کـه آن را در  کنـد  همچـون خالـد بـن ولیـد، شمشـیر برکشـیدۀ خداونـد بـود تـا خلیفـه پرهیـز 

ی بـرای مخالفـت بـا سـخن صریـح و  نیـام سـازد و چنیـن اّدعایـی بـرای طریفـه هـم نشـده تـا و

کـه ابوبکـر هنـگام مـرگ خویش از  شـریف پیامبـر معـذور باشـد. شـاید بـه همیـن سـبب ها بـود 

کـه بـه خواسـت خـدای تعالـی، در خبـر صحیـح خواهـد آمـد.  کار پشـیمان بـود؛ چنـان  ایـن 

پـس تـا آن هنـگام!

کــه در المواقــف فــی علــم الــکالم  شــگفتا و بســا شــگفتا از ســخن قاضــی عضــد ِایجــی 

کــرده اســت: »همانــا ابوبکــر مجتهــد بــود؛ زیرا غالبًا مســأله ای  ]ص403[ از خلیفــه چنیــن دفــاع 

ی در آن دارای عقیــده ای مشــهور نــزد دانشــوران نباشــد. ســوزاندن فجــاءه نیــز از  کــه و نبــود 

ــر پایــۀ اعتقــاد صحیح تــر،  ی زندیــق بــود و ب ی و نپذیرفتــن توبــۀ او بــود؛ زیــرا و ی اجتهــاد و رو

توبــۀ زندیــق پذیرفتنــی نیســت.«

خلیفـه  از  دفـاع  بـه  )ص482(  الّتجریـد  شـرح  در  سـخن  ایـن  بـا  ُقوْشـچی  نیـز  ی  و از  پـس 

برخاسـته اسـت: »سـوزاندن فجاءه در آتش، از اشـتباهات اجتهادی ابوبکر بود؛ و چه بسـیار 

کار مجتهـدان!« گونـه اشـتباهات در  اسـت از ایـن 

بخوانیـد و بخندیـد یـا بگرییـد! زهـازه بـر اجتهـاد در برابـر سـخن صریـح کتاب و سـّنت؛ 

که با دین خدا مخالفت نماید! مرحبا به مجتهدی 

10. رأی خلیفه در ماجرای مالک

خالـد بـن ولیـد بـه سـوی بطـاح روان شـد تـا بـدان جـا رسـید و هیـچ کـس را در آن نیافـت. 

پیش تـر مالـک بـن نویـره مـردم آن سـرزمین را پراکنـده و از گردآمـدن نهـی نموده و گفته بـود: »ای 

بنی یربـوع! مـا بـه خالفـت ابوبکـر فراخوانـده شـدیم و در پذیـرش آن سسـتی ورزیدیـم و رسـتگار 

کـردن،  کـه بـدون نیـاز بـه اعمـال زور و سیاسـت  کار اندیشـیدم و دیـدم  نگشـتیم. مـن در ایـن 
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فرمان روایـی بـرای آنـان فراهـم اسـت و آن را مـردم اداره نمی کننـد پس از دشـمنی بـا این گروه که 

گردید و در خالفت ]ابوبکر[  کارها برایشـان سـاخته و پرداخته شـده، بپرهیزید و از هم پراکنده 

درآیید!«

کنـده شـدند. چـون  کـرده بـود[ پرا سـپس آنـان بـا همیـن تصمیـم ] کـه مالـک سـفارش 

کند و فرمـان داد تا ندای  خالـد بـه بطـاح درون گشـت، دسـته هایی از سـپاه را بـه چنـد سـو  پرا

یـد، او  گـر خـودداری ورز ی آورنـد و ا نـزد و کـه را نپذیرفـت،  دعـوت بـه اسـالم دردهنـد و هـر 

کـه چـون در جایـی فـرود آینـد، نـدای  را بکشـند. پیش تـر ابوبکـر بـه آنـان سـفارش نمـوده بـود 

آنـان دسـت شـویند؛  از  گفتنـد،  اقامـه  و  اذان  آن جـا  مـردم  هـرگاه  و  در دهنـد  اقامـه  و   اذان 

کـه بـر ایشـان یورش آورند و به هر شـکلی از کشـتن،  گـر چنیـن نکردنـد، راهـی نباشـد جـز آن  و ا

گـر دعـوت  »ا بـود:  گفتـه  آنـان  بـه  نیـز خلیفـه  کارهـای دیگـر!  و  بـا سـوزاندن  را بکشـند،  آنـان 

کننـد، اّدعـای  گـر بـه زکات اقـرار  شـما بـه اسـالم را پذیرفتنـد، از آنـان در بـارۀ زکات بپرسـید و ا

کـه  گـر از زکات سـر باززدنـد، راهـی نیسـت جـز یـورش، بـی آن  مسلمانی شـان را بپذیریـد؛ و ا

سـخنی در میـان باشـد!«

سـپس سـواران، مالـک بـن نویـره را بـا شـماری از همراهانش از مـردم بنی ثعلبـة بن یربوع 

و قبیله هـای عاصـم و عبیـد و عریـن و جعفـر، نـزد خالـد بـن ولیـد آوردنـد. دسـته های سـپاه 

گواهـی داد  آنـان اختـالف نظـر داشـتند. ابوقتـاده  بـود، در بـارۀ  کـه ابوقتـاده نیـز در میانشـان 

گفتـه و نمـاز خوانده انـد. چـون در بـارۀ آنـان اختـالف نمودنـد، خالـد  کـه ایشـان اذان و اقامـه 

کسـی را  کـه سـرما غیـر قابـل تحّمـل و رو بـه افزایـش بـود و  فرمـان داد تـا آنـان را در شـبی سـرد 

گر فرمـان داد تا بانگ زند:  یارویـی بـا آن نبـود، بـه حبـس افکننـد. آن گاه، خالد به ندا یـارای رو

کنایـه از کشـتن بـود. پـس آنـان  کنانـه، ایـن عبـارت  کنیـد!« در لغـت مـردم  گـرم  »اسـیرانتان را 

کـردن آنـان  گـرم  ی مقصـودی جـز  کـه و کشـتن داده، حـال آن  کـه خالـد فرمـان  گمـان بردنـد 

نداشـت. پس آنان را کشـتند و کشـندۀ مالک، ضرار بن ازور بود. خالد بانگ شـیون را شـنید 
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کار فراغـت یافتـه بودنـد. پـس گفـت: »هـرگاه خداوند  کـه ایشـان از آن  و بیـرون آمـد؛ در حالـی 

بـا اّم تمیـم، همسـر مالـک، ازدواج نمـود.  بـه انجـام رسـاَند!« سـپس  کاری را بخواهـد، آن را 

ی را رانـد و خشـمگینانه  ی توطئـه و طـرح تـو بـود؟« خالـد و کار از رو گفـت: »ایـن  ابوقتـاده 

رهسـپار شـد.

یـخ ابوالفـداء آمـده کـه عبـداهلل بـن عمـر و ابوقتادۀ انصاری حضور داشـتند و با خالد  در تار

در بـارۀ رفتـارش سـخن گفتنـد و او از گفتـار آنان ناخرسـند گشـت. مالک گفـت: »ای خالد! 

ی در بـارۀ مـا داوری کنـد!« خالد گفـت: »خداوند از مـن نگذرد،  مـا را نـزد ابوبکـر بفرسـت تـا و

ی را بزند. گـر از تـو بگـذرم!« و سـپس بـه ضـرار بـن ازور فرمـان داد تا گـردن و ا

عمـر بـه ابوبکـر گفـت: »همانـا در شمشـیر خالد، شـّر  و خشـونت اسـت.« و در این زمینه 

بـر او بسـیار اصـرار نمـود. ابوبکـر گفـت: »ای عمـر! او اجتهـاد و تأویـل به خـرج داده و در تأویل 

کـه خداونـد بـر  کـه همانـا مـن شمشـیری را  ی فروگیـر؛  دچـار خطـا شـده؛ پـس زبانـت را از و

کافران برکشیده، در نیام نکنم.«

کـه از سـفارش های ابوبکـر  یـخ األمـم و الملـوک: 279/3[ و جـز او آمـده  در عبـارت طبـری ]تار

بـه سـپاهیانش ایـن بـود: »چـون بـه یکـی از خانه هـای مـردم رسـیدید و از آن نـدای اذان را برای 

کـه بپرسـید بـه چـه چیـزی معترضنـد؛  گاه  کنانش دسـت بکشـید تـا آن   نمـاز شـنیدید، از سـا

ید و ایشـان را بکشـید و بسـوزانید!« از جملۀ  گر ندای اذان نشـنیدید، بر آن خانه هجوم آور و ا

کـه بـا خـدا عهـد  گواهـی داد، ابوقتـاده حـارث بـن ربعـی بـود  کـه بـه مسـلمانِی مالـک  کسـانی 

نمـود دیگـر پـس از ایـن ماجـرا هرگـز همـراه خالـد بـن ولیـد نبـرد نکنـد؛ و می گفت: »چـون به آن 

یکـی شـب بـه هـراس انداختیـم. ایشـان نیـز سـالح برداشـتند.  مـردم رسـیدیم، آنـان را در تار

گفتیـم: ›پـس چـرا سـالح همـراه  گفتنـد: ›مـا هـم مسـلمانیم.‹  گفتیـم: ›مـا مسـلمانیم.‹ آنـان 

گفتیـد،  کـه  گـر چنـان  گفتیـم: ›ا یـد؟‹  گفتنـد: ›چـرا شـما سـالح همـراه دار یـد؟‹ ایشـان  دار

نمـاز  نیـز  آنـان  و  گزاردیـم  نمـاز  آن گاه،  و  نهادنـد  سـالح  پـس  یـد!‹  بگذار را  سـالح  هسـتید، 
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ی در گفـت و گو با او،  گزاردنـد.« اّمـا خالـد بـرای کشـتن مالـک بـن نویـره چنین عـذر آوْرد که و

کـه پیشـوایتان ]= پیامبـر[ چیـزی جـز چنیـن و چنـان می گفـت.«   گفتـه بـود: »مـن نمی پنـدارم 

و خالـد پاسـخ داده بـود: »مگـر تـو او را پیشـوای خود نمی شـماری؟« سـپس پیـش رفته، گردن 

او و یارانش را زده بود.

گفت  ابوبکر سخن  با  زمینه  این  به عمر بن خّطاب رسید، در  آنان  کشتن   چون خبر 

کشته  را  او  و  نموده  تجاوز  مسلمان  مردی  بر  خدا  »دشمن  گفت:  و  ید  ورز اصرار  بسیار   و 

و بر زنش جهیده است!« پس خالد بن ولید از سفر بازگشت تا به مسجد درون شد، حال 

که اثر زنگ زدگِی آهن بر آن به چشم می خوْرد و عمامه ای بر سر  که قبایی بر تن داشت   آن 

که تیرهایی در آن فروکرده بود. چون به مسجد درآمد، عمر برخاست  و صورت پیچیده بود 

یا  ر »آیا  گفت:  و  افکْند  زمین  بر  و  کشید  بیرون  عمامه اش  از  را  تیرها  و  رفت  او  سوی  به  و 

کشتی و بر زنش جهیدی؛ به خدا سوگند! تو را با سنگ های  می ورزی؟ مردی مسلمان را 

گمانش  کار [ سنگسار می کنم!« خالد بن ولید با او هیچ نگفت و  خودت ]= سنگ های زنا

ی دارد. پس بر ابوبکر درآمد و ماجرا را  که ابوبکر نیز باوری همچون عمر در بارۀ و جز این نبود 

گفت و از او عذر خواست. ابوبکر عذرش را پذیرفت و آن چه را در آن نبرد انجام  برایش باز 

که ابوبکر از او راضی شده بود، بیرون آمد. عمر در  ی بخشید. سپس در حالی  داده بود، بر و

که ابوبکر  یافت  گفت: »ای پسر اّم شمله؛ نزد من بیا!« پس عمر در مسجد نشسته بود. خالد 

ی هیچ سخن نگفت و به خانۀ خویش درون شد. از او راضی شده و درگذشته و با و

سـوید گویـد: »مالـک بـن نویـره از کسـانی بود که موی بسـیار داشـت. سـپاهیان سـرهای 

کردنـد. آتـش بـه پوسـت همـۀ ایـن سـرها رسـید، مگـر سـِر  مالـک و یارانـش را پایه هـای دیـگ 

کـه دروِن خـوِد دیـگ پختـه شـد؛ و آن  بـا آن  از بـس مـوی داشـت، پختـه نشـد،  کـه  مالـک 

موی ها، پوست سرش را از آتش نگاه داشت.«

ابن شـهاب گویـد: »مالـک بـن نویـره موی بسـیار داشـت و چون کشـته شـد، خالد فرمان 
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کـه آتـش بـه  کننـد. آن چـه در دیـگ بـود، پختـه شـد، پیـش از آن  داد تـا سـرش را دیگ پایـه 

ی رسـد.« پوسـت سـر و

ی نـزد ابوبکر آمـد و از او  گویـد: »بـرادِر مالـک، متّمـم بـن نویـره، بـرای خون خواهـی و عـروه 

خواسـت تـا اسیرانشـان را آزاد سـازد. ابوبکـر فرمـان آزادی اسـیران را برایـش نوشـت. عمـر بـه 

ی، شـّر  و خشـونت  ابوبکـر اصـرار نمـود کـه خالـد را برکنـار سـازد؛ و گفت: ›همانا در شمشـیر و

کافـران برکشـیده، در  کـه خداونـد بـر  گفـت: ›نـه؛ ای عمـر! مـن شمشـیری را  اسـت!‹ ابوبکـر 

نیام نکنم.‹«

دیـد  بـود،  زیبـا  بسـیار  کـه  را  مالـک  همسـر  خالـد،  کـه  نمـوده  روایـت  الّدالئـل  در   ثابـت 

کشـتی!« و مقصـودش ایـن بـود: »بـه زودی  گفـت: »تـو مـرا  و از آن پـس، مالـک بـه همسـر خـود 

یخ  مم و الملـوک طبـری: 241/3 ]277/3[؛ الکامل فی الّتار
ُ
یخ األ بـه خاطـر تـو کشـته خواهم شـد.« )تار

 112 و   105/5 کر:  ابن عسـا دمشـق  مدینـة  یـخ  تار ]53/5[؛   295/4 الغابـه:  ْسـد 
ُ
أ ]32/2[؛   149/3 ابن اثیـر: 

]256/16 و 274[؛ خزانـة األدب: 237/1 ]26/2[؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 321/6 ]354/6[؛ 

یـخ الخمیـس: 233/2 ]209/2[؛ اإلصابـه: 414/1؛ 357/3( تار

کـه بـه  گفته انـد: »مالـک بـن نویـره؟ضر؟ روزی  بیـدی  زمخشـری و ابن اثیـر و ابوالفـداء و َز

کشـتن دادی.‹ و مقصودش  گفت: ›مرا به  کشـته شـد، به همسـر خود  دسـت خالد بن ولید 

کـه بایـد غریبـه را از تـو دور کنـم و بـر تـو غیـرت ورزم، در معرض  ایـن بـود: ›بـا زیبارویـی ات مـرا 

کشـتن مالک  کشـته شـدن قرار دادی.‹ و آن زن بسـیار زیبا و خوش سـیما بود و خالد پس از 

کسـی در ایـن  ی را زشـت شـمرد.  کار و ی ازدواج نمـود. عبـداهلل بـن عمـر ایـن  بـن نویـره، بـا و

زمینه سـروده  اسـت:
که هنوز خون ما خشک نشده، خالد در یمامه ]از نو[ داماد شود؟« آیا حّق است 

ابوالفـداء:  یـخ  )الفائـق: 154/2 ]157/3[؛ النهایـة فـی غریـب الحدیـث واألثـر: 257/3 ]15/4[؛ تار

العـروس: 75/8( تـاج  158/1؛ 
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در روض المناظر ابن شـحنه ]191/1-192[ _ در حاشـیۀ الکامل )165/7( _ آمده اسـت: »خالد 

کـرد و سـپس بـه  گـردن مالـک را بزنـد. مالـک بـه همسـر خویـش نگاهـی  فرمـان داد تـا ضـرار 

گفت: ›بلکه بازگشـتت  ی بسـیار زیبا بود. خالد  کشـت.‹ همسـر و گفت: ›این زن مرا  خالد 

گردن  گفت: ›ای ضرار؛  گفت: ›من مسـلمانم.‹ خالد  کشـت.‹ مالک  کفر، تو را  از اسـالم به 

ی را زد. ابونمیـر سـعدی در ایـن زمینـه سـروده اسـت: او را بـزن!‹ ضـرار گـردن و
کــه لگدمــال ُســم اســبان شــدند، بگــو: پــس از مالــک، ایــن شــب ]بــا انــدوه بــر او[  هــا بــه آنــان 

گشــت. دراز 

کرد و او از پیش، عشق آن عروس را در دل داشت. خالد شب را با تجاوز به عروس سپری 

نیــز  و  بــود  نگردانــده  ســوی  دیگــر  بــه  را  هــوس  مهــار  کــه  حالــی  در  رســید،  عشــقش  بــه 

نــداد. ج  خــر بــه  خویشــتنداری 

گشت و مرده ای در میان مردگان! گشت؛ اّما مالک بدون همسر  و دارای همسر 

گفـت: ›همانـا خالـد زنـا نمـوده؛  چـون ایـن خبـر بـه ابوبکـر و عمـر رسـید، عمـر بـه ابوبکـر 

ی اجتهـاد و تأویـل نمـوده و در تأویـل دچـار  گفـت: ›نـه؛ زیـرا و یانـه زن!‹ ابوبکـر  پـس او را تاز

کشـته؛ پـس او را بکـش!‹ ابوبکـر  ی مسـلمانی را  گفـت: ›همانـا و خطـا شـده اسـت.‹ عمـر 

کـرده و در تأویل به خطا رفته اسـت.‹ سـپس گفت: ›ای  گفـت: ›نـه؛ زیـرا او اجتهـاد و تأویـل 

کـه خداونـد بـر آنـان برکشـیده، در نیـام نکنم.‹ بـرادِر مالـک، متّمم، در  عمـر! مـن شمشـیری را 

ی قصیده هـای بسـیار سـرود.« سـوگ و

یخ: 158/1( نیز آورده است. این تفصیل را ابوالفداء )الّتار

کوشـید  یـخ الخمیـس )233/2 ]209/2[( آمـده اسـت: »عمـر در ایـن زمینـه سـخت  تار در 

و بـه ابوبکـر گفـت: ›خالـد را سنگسـار کـن؛ زیـرا زنـا بـا آن زن را حـالل دانسـته و مرتکـب شـده 

تأویـل  کاری  در  نکنـم. همانـا خالـد  مـن چنیـن  ›بـه خـدا سـوگند!  گفـت:  ابوبکـر  اسـت.‹ 

یده و به خطا رفته است.‹« ورز

کــه خالــد را بــه قصــاص  در شــرح المواقــف ]358/8[ آمــده اســت: »عمــر بــه ابوبکــر نظــر داد 
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کافــران برکشــیده، در نیــام نکنــم.‹  کــه خداونــد بــر  گفــت: ›مــن شمشــیری را   بُکشــد. ابوبکــر 

گــر بــه حکومــت رســم، تــو را بــه خاطــر همیــن حکــم، بــه زنــدان  گفــت: ›ا و عمــر بــه خالــد 

افکنــد.‹« خواهــم 

گفـت: ›مـن خالـد را سـرزنش  کر )112/5( آمـده اسـت: »عمـر  در تاریـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا

نکردم، جز به دو جهت: پیش افتادنش ]بر ابوبکر[ در تصمیم ها و عملکردش در بارۀ اموال.‹ 

گاه بـه مالـی دسـت می یافـت، آن را میـان بی نیـازان تقسـیم می کـرد  کـه هـر   و خالـد چنـان بـود 

کارهـا بـر ابوبکـر پیشـی می گرفـت و بـه  کتابـش را بـه ابوبکـر نمـی داد. نیـز در برخـی  و حسـاب و 

خـالف نظـر وی بدان هـا می پرداخـت؛ مالـک بـن نویره را کشـت و با زنـش ازدواج نمود؛ با مردم 

کارهـا  یمامـه صلـح نمـود و دختـر مجاعـة بـن مـراره را بـه عقـد خویـش درآورد. ابوبکـر از ایـن 

ناخرسـند بـود و بـه متّمـم بـن نویـره دیـه پرداخت و خالد را فرمان داد تا همسـر پیشـین مالک را 

کار و همانندهای آن را بر خالد ناروا می شمْرد.« طالق دهد؛ اّما وی را برکنار نکرد. عمر این 

نگاهی بدین ماجرا

گوید: پژوهندگان را می سزد تا از دو جهت در این ماجرا به دّقت بیندیشند: امینی 

گشـت  مرتکـب  ولیـد  بـن  خالـد  کـه  بـزرگ  جرم هـای  و  نابهنجـار  بـس  کارهـای   یـک. 

کریـم  کـه بـا نـدای قـرآن  کارهایـی  گرونـده بـه اسـالم بایـد از آن پیراسـته باشـد؛   و سـاحت هـر 

که به خدا و رسولش و روز قیامت ایمان دارد، از آن ها  گرامی در تعارض است و هر  و سّنت 

و مرتکبانـش بیزاری می جوید:

که او را بیهوده و رها فروگذارند؟« ]قیامت/ 36[ »آیا آدمی پندارد 

کس بر او توانا نیست؟« ]بلد/5[ که هرگز هیچ  »آیا می پندارد 

کــه بــر مــا پیشــی می گیرنــد؟ بــد اســت آن  کرده انــد  گمــان  کننــد،  کــه بدی هــا  کســانی  »آیــا 

کــه نماینــد.« ]عنکبــوت/ 4[ داوری 

کـه بـه  یخـت؛ خـون مردمـی  ک را ر کـدام آیـه یـا سـّنت، ایـن مـرد آن خون هـای پـا بـر پایـۀ 
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کردنـد و دعـوت نیکـو را تصدیـق نمودنـد  ی   خـدا و رسـولش ایمـان آوردنـد و از راه حـق پیـرو

گفتنـد و نمـاز خواندنـد و ایـن بانـگ را برداشـتند: »مـا مسـلمان هسـتیم؛ پـس  و اذان و اقامـه 

کرده انـد، شـادی می کننـد و  کـه بـدان چـه  کسـانی  بـا خـود سـالح برداشـته اید؟« »هرگـز مپنـدار  چـرا 

کـه از عـذاب برهنـد؛ و آنـان را عذابـی  کـه بـدان چـه نکرده انـد سـتایش شـوند، مپندارشـان  دوسـت دارنـد 

ک خواهـد بـود.« ]آل عمـران/188[ دردنـا

بزرگـوار  پیامبـر  بـا  کـه  کشـت  را  کسـی همچـون مالـک  کـه  بهانـه ای دارد  مـرد چـه  ایـن 

ی بـود و پیامبـر؟ص؟ او را کارگـزار زکات قومـش نمـود و از بـزرگان  معاشـرت داشـت و یـار نیـک و

کـه  کسـی را بکشـد، بـی  آن  جاهلّیـت و اسـالم و در ردیـف پادشـاهان بـه شـمار می رفـت؟ »هرکـه 

کـه همـۀ مردم را کشـته باشـد.« ]مائـده/32[ »و  کـرده باشـد، چنـان اسـت  کسـی را کشـته یـا در زمیـن تباهـی 

که جاودانه در آن باشد.« ]نساء/93[ خ است  هرکه مؤمنی را به عمد بکشد، سزای او دوز

کشـتگان و بسـتگان بی گناهشـان  کـه بـر خانـوادۀ آن  چـه چیـز بـر ایـن مـرد مبـاح نمـود 

کار  گناهـی انجـام داده یـا  کـه  گیـرد، بـی آن  هجـوم آوَرد و آنـان را آزار نمایـد و بـه اسارتشـان 

کـه مـردان   زشـتی مرتکـب شـده یـا فسـادی در جامعـۀ دینـی از ایشـان سـرزده باشـد؟ »و آنـان 

بـار تهمـت  ]بـا تهمـت زدن[ می آزارنـد، هرآینـه  کـرده باشـند،  گناهـی  کـه بـدی و  را بـی آن   و زنـان مؤمـن 

گناهی آشکار را برداشته اند.« ]احزاب/ 58[ و 

ی از قانون های اسـالم دور شـد  این سـنگدلی و تجاوزگری و خشـونت چیسـت؟ چرا و

گروهـی مسـلمان را هتـک حرمـت نمـود و آن هـا را پایـۀ دیگ هـا سـاخت و در آتـش  و سـرهای 

ک!«  کردند، وای از عذاب روز دردنا که سـتم  سـوزانید؟ »پس وای بر سـنگدالن!« ]زمر/21[ »پس بر آنان 

]زخرف/65[

را معبـود خـود  کـه هـوا و هـوس خویـش  از آن  ارزشـی دارد، پـس  کیسـت و چـه  خالـد 

گمراهـی  سـاخت و نفسـش هواپرسـتی را برایـش آراسـت و خواسـته های نفسـانی اش او را بـه 

ید و اسـالم  کـرد؛ پـس پـردۀ حرمت های خدا را در کشـید و شـهوت نرینگـی اش او را سرمسـت 
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گمراهِی خالد،  کشـته شـده به سـبب  مقّدس را بدنام نمود و در همان شـِب قتل مالک، آن 

یـخ الخمیـس: 333/2 ]209/2[(؟ »همانـا ایـن  بـر زنـش جهیـد )الّصواعـق المحرقـه: ص21 ]ص36[؛ تار

کشـتن مالـک تنهـا بـرای ارتـکاب همیـن  کاری زشـت و نفرت انگیـز و بدراهـی اسـت.« ]نسـاء/22[ 

را  آن  نیـز  مالـک  کـه خـود  بـود  نانهفتـه  رازی  و  آشـکار  ایـن مطلبـی  و  پذیرفـت؛  زنـا صـورت 

کشـتی!« پـس ایـن  کشـته شـدن، آن را بـه همسـرش خبـر داد: »تـو مـرا  می دانسـت و پیـش از 

ی سـتم کشـته شـد؛ و در حدیث  یـدن بـر ناموسـش و حمایت از آن، از رو مـرد بـرای غیـرت ورز

کشـته شـود، شـهید اسـت.«1 و نیـز در  کـه بـرای دفـاع از خانـواده اش  متواتـر آمـده اسـت: »هـر 
کشـته شـود، شـهید اسـت.«2 کـه در راه دادخواهـی خـود  خبـر صحیـح آمـده اسـت: »هـر 

آن  از  را  خالـد  یـد،  ورز خـودداری  زکات  پرداخـت  از  مالـک  کـه  سـاختگی  بهانـۀ  ایـن 

کـه مـردی همچـون مالـک فریضـۀ زکات را  کـرد  جنایت هـا تبرئـه نمی کنـد. آیـا می تـوان بـاور 

کـه بـه خـدا و کتابش و رسـولش ایمـان و به  انـکار نمایـد و بـر سـر آن مسـأله جـدل کنـد؛ مـردی 

کـش اعتقـاد دارد، فریضـۀ  نمـاز را بـا اذان و اقامـه ادا می کند و فریاد می زند: »ما  آوردۀ پیامبـر پا

بـه خـدا سـوگند!  نمـود؟  کارگـزار زکات  را  او  بزرگـوار دیرزمانـی  و پیامبـر  مسـلمان هسـتیم.« 

چنین نباشد.

کـه اصـل زکات  کتابـش  کـه مـردی مسـلمان و یکتاپرسـت و مؤمـن بـه خـدا و  آیـا ایـن 

ی مـی ورزد،  واجـب را بـاور دارد، اّمـا از پرداختنـش بـه ایـن فـرد خـاص ]= ابوبکـر[ خـوددار

ی حکـم می شـود؟ همانـا در  کفـر اسـت یـا در ایـن حـال، بـه قتـل و ی بـه  موجـب بازگشـت و

که بـه یکتایی خداوند و پیامبری  خبـر صحیـح از تشـریع گر بزرگـوار آمده اسـت: »خون مردی 

یختن  یختـن خونش به سـبب ر گواهـی دهـد، جـز بـا یکـی از این سـه چیز مبـاح نگردد: ر مـن 

کنـد؛ و دینش را ترک نمایـد و از جماعت  کـه همسـر دارد، زنـا  خـون دیگـری باشـد؛ در حالـی 

1. مسند احمد )191/1 ]311/1[(. مناوی )فیض القدیر: 195/6( به تواتر این حدیث، تصریح نموده است.

کـه در الجامـع الّصغیـر ]631/2[ آمـده _ بـا ذکـر سـند  2. آن را نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 311/2[ و ضیـاء َمْقِدسـی _ چنـان 
کرده انـد و سـیوطی آن را صحیـح شـمرده اسـت. بنگریـد بـه: فیـض القدیـر: 195/6� روایـت 
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مسـلمانان بگسـلد.« )صحیـح بخـاری: 63/10 ]2521/6[؛ صحیـح مسـلم: 37/2 ]506/3[؛ دیـات 

ک: ص10؛ سـنن ابـی داوود: 219/2 ]126/4[؛ سـنن ابن ماجـه: 110/2 ]847/2[؛  ابن ابی عاصـم ضّحـا

مصابیح الّسـّنه: 50/2 ]502/2[؛ مشـکاة المصابیح: ص291 ]285/2[(

نیـز رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »خـون مـرد مسـلمان جـز بـا یکی از این سـه چیز مبـاح نگردد: 

کـه خونـی بـر  کسـی را بـدون آن  کنـد؛  کفـر ورزد؛ بعـد از همسـرداری اش زنـا  پـس از اسـالمش 

ک: ص9؛ سـنن ابن ماجـه: 110/2 ]847/2[؛  گردنـش باشـد، بکشـد.« )دیـات ابن ابی عاصـم ضّحـا

الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 19/8(

کـه با مردم نبرد کنم تا ال الـه اال اهلل گویند؛ و چون  و هـم پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »فرمـان یافتـم 

بـا خـدا اسـت.«  نـگاه داشـته اند؛ و حسابشـان  از مـن  را  کننـد، خون هـا و اموالشـان  چنیـن 

ک: ص17 و 18؛ سـنن ابن ماجـه: 457/2  )صحیـح مسـلم: 30/1 ]81/1[؛ دیـات ابن ابی عاصـم ضّحـا

]1295/2[؛ خصائـص امیـر المومنیـن؟ع؟ تألیـف نسـائی: ص7 ]ص43[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقی: 

19/8 و 196(

نیـز ابوبکـر، خـود، به سـلمان چنین سـفارش کرد: »هر کس نمازهـای پنجگانه را بگزاَرد، 

کـه در پناه خدا  از بـام تـا شـام، پیوسـته در پنـاه خـدای تعالـی اسـت. پـس هیـچ یک از آنـان را 

کنـی، پیمـان خـدا را شکسـته ای و خداونـد تـو را بـه رو  گـر چنیـن  کـه ا  هسـتند، هرگـز مکـش؛ 
و با صورت در آتش فرواندازد.«1

کـه مـردی مسـلمان از پرداخـت زکات خـودداری ورزد، حرمـت مسـلمانی را از  آیـا ایـن 

کافـران بـدکاری می سـازد  خانـواده و دارایـی و بسـتگانش می سـتاَند و آنـان را هم سـنگ آن 

کشـتار بـس زشـت و غـارت  ک را سـزا بـود تـا بـر آنـان هجـوم آوَرد؛ و بـه اسـارت و  کـه پیامبـر پـا

اموالشـان و جهیـدن بـر آن آزادزنـان اسـیر، حکـم می گـردد؟

یـخ الخلفـاء سـیوطی )ص70 ]ص95-96[( آمـده، آن را احمـد )الّزهـد ]ص165[( بـا ذکـر سـند روایـت  کـه در تار 1. چنـان 
کرده اسـت.
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و مقصـودی جـز  کنیـد!‹  گـرم  را  ›اسـیرانتان  گفـت:  کـه »خالـد  ایـن عذرتراشـی  اّمـا  و 

همیـن نداشـت _ و ایـن در گویـش مـردم کنانـه بـه معنـای کشـتن بـود _ ، پـس آنـان ایـن افراد را 

کشـتند و چـون از ایـن کار فراغـت یافتنـد، خالـد بیـرون آمـد.« کسـی بـدان لب نگشـاید، مگر 

بـه سـفاهت  گفتـن  در سـخن  و  گرفتـه  اسـارت  بـه  را  کـه هواپرسـتی اش عقلـش  بی خـردی 

کنانه  ی از مردم  که و کشـت، حال آن  افتاده باشـد. چرا ضرار با شـنیدن آن جمله، مالک را 

نبـود و بـه گویـش آنـان سـخن نمی گفـت؛ بلکـه از تیـرۀ ثعلبـه از بنی اسـد بـود و فرماندهـش نیـز 

کنانه سخن نگفته بود؟ گویش  تا پیش از آن روز به 

کـه از نزدیـْک آن ماجـرا را  گـر ایـن اّدعـا راسـت باشـد، چـرا در آن روز ابوقتـادۀ انصـاری  ا

کـه در صحنه ای  ی مخالفـت نمـود و ترکـش گفـت؟ کسـی  می دیـد، بـر او خشـم گرفـت و بـا و

که غایب نمی بیند! حاضر است، چیزهایی را می بیند 

کـه پیشـوای شـما  نـدارم  گفتـه اسـت: »گمـان  کـه مالـک  آوْرد  چـرا خالـد چنیـن عـذر 

چیـزی جـز چنیـن و چنـان گفتـه باشـد.«؟ خالد بدیـن ترتیب اعتراف نموده کـه خود، مالک 

ی چنان  که و گر بپذیریم  کنایه اسـت و ا که  ی تراشـیده؛ سـخنی  را کشـته؛ اّما سـخنی برای و

کـه پای شـبهه به میان  گفتـه باشـد، نـزد همـۀ اّمـت اسـالمی، قتـل را جایـز نمی سـازد؛ و آن جا 

آیـد، حدهـا دور می شـود.

چـرا عمـر او را دشـمن خـدا شـمرد و بـه قتـل و زنـا مّتهمـش سـاخت؛ گرچـه ایـن در تغییـر 

رأی ابوبکـر مؤّثـر نیفتاد؟

چـرا عمـر بـا ایـن سـخن خطـاب بـه وی، آبرویـش را در جمـع صحابـه ریخـت: »مـردی 

مسـلمان را کشـتی و سـپس بر همسـرش جهیدی؛ به خدا سـوگند! تو را با سـنگ های خودت 

کاری ات[ سنگسـار می کنـم.«؟ ]= زنـا

کـه او و یارانـش مالـک  چـرا عمـر شمشـیر خالـد را مایـۀ شـّر و خشـونت دانسـت، حـال آن 

کـرده بود؟ را نکشـته بودنـد، بلکـه گویـش کنانـه چنیـن 
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ی فروماْنـد؟ تنهـا عمل خالد بود که او را گنگ سـاخت!  چـرا خالـد از پاسـخ گفتـن بـه و

»بلکه انسـان بر خویشـتن بینا اسـت؛ هرچند عذرهای خود را در میان آرد.« ]قیامت/14 و 15[

چـرا ابوبکـر سـخن عمـر بـن خّطـاب و عیـب شـمردنش از خالـد را تصدیـق نمـود و در 

ایـن گفتـه بـه او اعتـراض نکـرد و فقـط گاه او را تأویل گر شـمرد و گاه برایش فضیلتی تراشـید؟

کنانه افزود؟ گویش  کنند و ننگی بر  چرا خالد فرمان داد تا آن سرها را دیگ پایه 

گرفـت و جماعتـش را  ی بـر همسـر مالـک برجسـت و خانـواده اش را بـه اسـارت  چـرا و

کـرد و مالش را غـارت نمود؟ آیا  کنـد و رشـتۀ یکپارچگـی اش را گسـیخت و قومـش را نابـود  پرا

کنانه است؟ گویش  گناه  کارها  همۀ این 

چرا تاریخ نویسان یاد کرده اند که مالک در راه دفاع و حمایت از خانواده اش کشته شد؟

کنانـه، ثبـت  گویـش  کشـتار بـس زشـت را بـه نـام خالـد، و نـه  چـرا شـرح حال نـگاران آن 

بـه  او را  کـه خالـد  گفته انـد  نمـوده و در شـرح حـال ضـرار و عبـد  بـن ازور ]اإلصابـه: 432/2[ 

ْسـد الغابـه: 39/3 
ُ
کشـتن مالـک بـن نویـره فرمـان داد )اإلسـتیعاب: 338/1 ]قسـمت دوم/747[؛ أ

مالـک  حـال  شـرح  در  نیـز  و  209/2(؟  اإلصابـه:  ]326/3[؛   9/2 بغـدادی:  األدب  خزانـة  ]52/3[؛ 

کـه خالـد او را کشـت یـا ضـرار او را بـه فرمـان خالـد _ در حالـی که در بند اسـارت بود  آورده انـد 

_ به قتل رساْند؟ ]اإلصابه: 357/3؛ مرآة الجنان: 62/1[

ی  کـه آن عذرآورنـده را در جایـگاه حیـرت قـرار می دهـد و و این هـا پرسـش هایی اسـت 

برایـش پاسـخی نـدارد.

که  کســانی  آن پیشــینیان ]= صحابه و تابعین به اصطالح، »صالح«![ را چه شــده بود؛ 

ک  ک افکنــد و انگیــزۀ هــوا و هــوس آنــان را هــال سرمســتِی شــهوت رانی آنــان را در معــرض هــال

کــه عهــد و پیمان هیچ مؤمنــی را رعایت نکردند؛ همانان که تجاوزگر  نمــود و در حالــی آمدنــد 

کارهــای بــس زشــت  کســی چــون مالــک را می کشــد و آن  کــه ایــن،   بودنــد؟ پــس می بینیــد 

ــه  ــا میــل شــدید ب گیــرد و دیگــری ب ــه همســری  ــا اّم تمیــم را ب و نابهنجــار را مرتکــب می شــود ت
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ــر طایفــه ای  ــه قتــل می رســاَند و آن یــک1 ب ــا قطــام، ســرور عتــرت، امیرالمؤمنیــن، را ب ازدواج ب

کــه آن را بــه خــود اختصــاص داد و دوســتانش حــّق  از بنی اســد هجــوم آوْرد و بــا زنــی زیبــا 

ــد  ــزد خال ــه او بخشــیدند، درآمیخــت و ســپس چــون ایــن مطلــب را ن خودشــان از آن زن را ب

گویــا آن ســپاهیان آراســته می شــدند  گفــت: »آن زن را برایــت حــالل نمــودم.«  ی  یــاد نمــود، و

ی ایــن را بــه عمــر نوشــت و او فرمــان داد تــا  تــا بــا زنــان درآمیزنــد و بکارتشــان را برگیرنــد! پــس و

کر: 31/7 ]388/24-389[؛ خزانــة األدب: 8/2  یــخ مدینــة دمشــق ابن عســا کننــد. )تار سنگســارش 

]326/3[؛ اإلصابــه: 209/2(

گل خوشـبوی رسـول خـدا،  ک و  کـه بـا همسـِر نـوادۀ پـا یـه اسـت  نیـز ایـن یزیـد بـن معاو

ی را بـه قتـل رسـاند و یزیـد او را به  کـه بـه او زهـِر کشـنده بخوراَنـد تـا و حسـن، توطئـه می چینـد 

یه چنین  کر: 226/4 ]284/13[(؛ یـا آن کـه معاو یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا همسـری خـود درآوَرد )تار

که خواهد آمد. کرد،  با هدفی 

کـه بـا عذرهای سـاختگی همچـون تأویل  در ورای ایـن تجاوزپیشـگان گروهـی هسـتند 

کنانـه، سـاحت آنـان را  گویـش  و اجتهـاد _ کاش ایـن دو هرگـز وجـود نداشـتند! _ و بـه خطـای 

کـه در سینه هاشـان پنهـان دارنـد و آن چـه را آشـکار  می پیراینـد؛ و خداونـد می دانـد آن چـه را 

کـه خداونـد دادگـران را دوسـت مـی دارد.«  کـن؛  کنـی، بـه داد میانشـان داوری  می کننـد: »و چـون داوری 

]مائده/42[

کـه اّواًل خلیفـه  کـه بایـد روی بحـث را بـه سـوی آن بگردانیـم، آن اسـت  دو. جنبـۀ دوم 

کر: 30/7  کسـانی همچـون خالـد و ضـرار بـن ازور، آن باده نـوش بـدکار )تاریـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا

]389/24-390[؛ خزانـة األدب: 8/2 ]326/3[؛ اإلصابـه: 209/2(، را بـر جان هـا و خون هـا و آبروهـا و 

کفر را  که بازگشـتگان به  ناموس های مسـلمانان چیره سـاخت و به سـپاهیانش سـفارش نمود 

کار را  در آتش بسـوزانند _ حال آن که در همین کتاب )ص155( دانسـتید که سـّنت شـریف، این 

1. وی همان ضرار بن ازور، هم پالکی و همانند خالد بن ولید در جهیدن بر آزادزنان است.
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نهـی نمـوده اسـت _ و ثانیـًا وی از ایـن رفتارهـای بـس زشـت و نابهنجـار و جنایت هـای بـزرگ 

چشـم پوشـیده؛ گویـا چیـزی درخـور ذکـر نبوده اند؛ پس گـوش دنیا از وی در پیرامـون آن ها حّتی 

نوایـی آهسـته هـم نشـنید و از وی در اعتـراض بـه آن هـا حتـی کلمـه ای گـزارش نگشـت و هیـچ 

کس ندید که او در بارۀ آن ها دچار تغییر حال گردد!

یـاران مسـلمان بی گناهـش مؤاخـذه  و  کشـتن مالـک  بـه سـبب  را  چـرا خلیفـه، خالـد 

ی  کـه از دفـاع و حمایـت و کـه چنیـن گناهـی برایـش ثابـت شـده بـود، چنـان  ننمـود، حـال آن 

از خالـد برمی آیـد؟

کار نـزد و حـّد افتـرا جـاری  یانـۀ زنـا ی تاز چـرا خلیفـه او را بـه قصـاِص قتـل نرسـانید و بـر و

نکـرد و بـه سـبب تجـاوز بـه امـوال آن مسـلمانان، او را تعزیـر ننمـود؟

چـرا خالـد را برکنـار نسـاخت، بـا آن کـه کارش را نادرسـت شـمرد و بـه بـرادِر مالک، متّمم 

کرد و خالد را به طالق دادن همسـر پیشـین مالک فرمان داد؛ چنان  بن نویره، دیۀ او را عرضه 

کـه در اإلصابه )415/1( آمده اسـت؟

یـد! چـرا دسـت کـم امـر بـه معـروف و نهـی از منکر ننمـود و آن مرد را  گذار همـۀ این هـا را وا

که امیرالمؤمنین؟ع؟  کم ترین مایۀ انکار _ چنان  به سـبب آن جرم ها توبیخ و سـرزنش نکرد؟ 

گردی. گناهکاران رو به رو  یانه با  که ترش رو گفته _ آن است 

ی، خلیفـه در دفـاع از خالـد و جنایت هایـش دچـار درنـگ و لکنـت می شـود؛  از چـه رو

گاه  گشـته و  کـه او تأویـل و اجتهـاد نمـوده و در تأویـل دچـار خطـا  گاهـی معتقـد اسـت  پـس 

گفتـن در بـارۀ  کـه از شمشـیرهای خـدا اسـت و عمـر بـن خّطـاب را از بـد  برایـش عـذر مـی آوَرد 

کـه از خالـد دسـت شـوید و زبانش را از خشـم گرفتن به  ی بازمـی دارد و بـه او فرمـان می دهـد  و

ی بـازدارد؛ و بـر ابوقتـاده بـه سـبب اعتـراض بـر رفتـار خالد خشـم مـی ورزد؛ چنان که در شـرح  و

نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )187/4 ]213/17[( آمـده اسـت؟

مـا در بررسـی ایـن جنبـه، تنهـا می خواهیـم خواننـدگان را بـه سـوی ایـن نکتـه رهنمـون 
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نادرسـتی  کـه  ندیده ایـم  را  کسـی  زیـرا  نمی سـپریم؛  راه  آن  پایـان  و  دوردسـت  بـه  و  گردیـم 

کـه بـه شـریعت  کسـی  ی پوشـیده باشـد. چـرا  و بیراهـه بـودن هیـچ یـک از ایـن دو عـذر بـر و

تأویـل  بـزرگ،  کـه در آن جنایت هـا و جرم هـای  پایبنـدی نشـان می دهـد، نمی دانـد   اسـالم 

و اجتهـاد راه نـدارد، و هیـچ انجـام دهنـده یا ترک کنندۀ کاری خالف شـرع را روا نیسـت تا در 

جنایت هایـش چیزهایـی همچـون ایـن دو را سـپر سـازد و در جنایت هایـش این هـا را زره خود 

یخته شـده به ناحق،  قـرار دهـد؛ و بـا ایـن عذرهـا نـه حدها برداشـته می شـوند و نـه خون های ر

هـدر رونـد و نـه حرمت هـای آزادزنـان شکسـته و بـی ارزش می شـود و نـه حکـم خـدا در بـارۀ 

کـه چنیـن  کسـی  کـم بـه سـخن  گرفتـه می شـود؛ و حا جان هـا و آبروهـا و امـوال رد و نادیـده 

کـه ُقدامـة بـن مظعـون در شراب نوشـی اش همیـن  گـوش فرانمی دهـد، چنـان  اّدعایـی ورزد، 

ی حـد جـاری  کـه تأویـل و اجتهـاد نمـوده و عمـر عـذرش را نپذیرفـت و بـر و کـرد  گونـه اّدعـا 

کـه در الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی )316/8( و جـز آن آمده اسـت؟ یانـه اش زد؛ چنـان  نمـود و تاز

ابن ابی  َشــیبه ]المصّنــف فــی األحادیــث و اآلثــار: 546/9[ و ابن منــذر از محــارب بــن دثــار بــا 

کــه شــماری از اصحــاب پیامبــر؟ص؟ در شــام شــراب نوشــیدند  کرده انــد   ذکــر ســند روایــت 

کــه ایمــان  کســانی  ــا توّجــه بــه ایــن ســخن خــدای تعالــی شــراب نوشــیدیم: ›بــر  گفتنــد: »مــا ب و 

گناهــی نیســت در آن چــه خورده انــد.‹ ]مائــده/93[« ســپس عمــر بــر  کرده انــد،  کارهــای شایســته  آورده و 

ــن  ــز ابوعبیــده، ابوجنــدل عاصــی ب ــّدّر المنثــور: 321/2 ]174/3[( نی ــان حــد جــاری نمــود. )ال آن

کــه در الــّروض ااُلُنــف  کــه بــا تأویــل نمــودن همــان آیــه، شــراب نوشــید؛ چنــان  یانــه زد  ســهیل را تاز

سهیلی )231/2 ]489/6[( آمده است.

و خشـونت  مایـۀ شـّر  برکشـیدۀ خـدای سـبحان  کـه شمشـیِر  مـی ورزد  تردیـد  کسـی   آیـا 

بـر زمیـن نمی ریـزد و ]پـردۀ[ حرمت هـای خـدا  بـا آن، خون هـای محتـرم  و آشـوب نیسـت و 

یـده نمی شـود؛ و چنیـن شمشـیری بـرای دسـتیابی بـه خواسـته های نفسـانی تیـز نمی گـردد  در

بـا آن، قانـون اسـالم مـورد حملـۀ  از نیـام بیـرون نمی آیـد و  بـرای شـهوت رانی های جنسـی  و 
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بـدی  و  شـّر  از  پیراسـته  مـردان  و  ک  پـا مـردم  دسـت های  تنهـا  و  نمی گیـرد  قـرار   غافلگیرانـه 

و تباهی و فساد، آن را در چنگ می گیرد؟

پـس خالـد کیسـت و چـه اهّمّیـت و ارزشـی دارد تـا خلیفه آن فضیلت بیـش از حد را به 

کـه بـه تصریح  ی ببخشـد و او را شمشـیِر برکشـیدۀ خداونـد بـر دشـمنانش بشـمارد، حـال آن  و

ی دشـمن خـدا بـوده اسـت؟ آیـا  کـه در همیـن کتـاب )ص159( گذشـت _ و خلیفـۀ دوم _ چنـان 

ی در سـخن و باطل گویـی و بـه اسـتهزا و نادانـی و سـفاهت  یـاده رو همـۀ این هـا خودرأیـی و ز

گرفتـن فضیلت هـای دیـن خدا نیسـت؟

چگونه ما را رسد تا خالد را یکی از شمشیرهای برکشیدۀ خداوند در برابر دشمنانش 

گاه ُکشنده و  ی ما است، آمده که او گردنکشی بود به نا ی که فرارو یم؟ در شرح حال و بشمار

در آن چه خشم و هوای نفسش او را بدان وامی داشت، پروای دین نداشت و در زمان زندگی 

که از آن چه در حّق مالک بن نویره  کرد  کاری  رسول خدا؟ص؟ نیز در غمیصاء1 با بنی جذیمه 

گرفت و از او دوری  ی خشم  که چندی بر و نمود، سنگین تر بود و رسول خدا؟ص؟ پس از آن 

با  را  تا آن رفتار  او را به طمع انداخت  که  گذشت بود  گناهش درگذشت. همین  از  نمود، 

بنی یربوع در بطاح بنماید. )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 187/4 ]214/17[(

سـبب  بـه  مؤاخـذه  و  خشـم گرفتن  آن  از  پـس  مـرد  ایـن  از  بزرگـوار  پیامبـر  گذشـِت  گـر  ا

کنـد،  کاری  ی، او را بـه طمـع افکْنـد تـا چنـان  گناهـش و دوری نمودنـش بـرای دیرزمانـی از و

گرفتـن و دوری جسـتن، چـه  ی بـدون هیـچ خشـم  کـه چشـم پوشـیدن خلیفـه از و بنگریـد 

گنـاه ورزان  ی از او چـه اثـری از جـرأت و جسـارت در جـان آن مـرد و دیگـر   می کنـد و دفـاع و

و تباه کاران همسان او و آشوبگران و فتنه پردازان بر جای می نهد!

که  یم، حال آن  کجا ما را رسد تا خالد را شمشیر برکشیدۀ خداوند بر دشمنانش شمار

که در آن آمده است: »ای زادۀ اّم خالد؛ به  گشته  ی ثبت  یخ، نامۀ ابوبکر به و در صفحۀ تار

که بنی جذیمة بن عامر در آن می زیستند.)غ.( 1. جایی است در بادیۀ عرب و نزدیک مّکه 
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که در صحن خانه ات  هستی ام سوگند! تو آسوده دالنه با زنان همبستر می شوی، حال آن 

مم و الملوک طبری: 
ُ
یخ األ یخته شده و هنوز خشک نشده است.« )تار خون 1200 مرد مسلمان ر

ی این نامه را هنگامی به خالد نوشت  یخ الخمیس: 343/3 ]218/2[(؟ و 254/3 ]300/3[؛ تار

بود:  داده  پاسخ  مجاعه  و  درآور!«  من  همسرِی  به  را  »دخترت  بود:  گفته  مجاعه  به  او  که 

کمر من و خودت را نزد خلیفه است ]= ابوبکر[ می شکنی ]و ما را بی آبرو می  کن! تو  »درنگ 

ی  گفته بود: »ای مرد؛ او را به همسرِی من درآور!« پس مجاعه دخترش را به و کنی[.« و خالد 

داد و این خبر به ابوبکر رسید و او آن نامه را به خالد نوشت؛ و چون خالد در آن نگریست، 

کار آن مردک خشن و شوم1 است!« و مقصودش عمر بن خّطاب بود. گفت: »این، 

کــه در اســالم بــه دســت خالــد شکســت! در روزگار رســول  ایــن نخســتین شیشــه ای نبــود 

ی هماننــد ایــن کار زشــت ناپســند را انجــام داد و پیامبــر؟ص؟ از رفتــارش بیــزاری  خــدا؟ص؟ نیــز و

کــه رســول خــدا؟ص؟ دســته هایی از ســپاهیان را بــه پیرامــون مّکــه  جســت. ابن اســحاق آورده 

گســیل می فرمــود تــا مــردم را بــه ســوی خداونــد؟زع؟ بخواننــد؛ اّمــا آنــان را بــه جنــگ فرمــان نــداده 

کــه بــه او فرمــان داد تــا بــرای  گســیل نمــود، خالــد بــن ولیــد بــود  کــه  کســانی  بــود. از جملــۀ 

ی همــراه قبیله هایــی از مــردم عــرب  دعــوت مــردم، و نــه جنگیــدن، بــه فرودســِت تهامــه رود. و

گام نهــاد. چــون آن مــردم خالــد را دیدنــد،  کــرد و بــه قلمــرو بنی جذیمــة بــن عامــر  حرکــت 

کــه مــردم، دیگــر ]مســلمان شــده و[  یــد؛  گذار گفــت: »ســالح بــر زمیــن  ســالح برگرفتنــد. خالــد 

گشــته اند!« تســلیم 

همـو گویـد: »یکـی از دانشـوران هم کیـش مـا از مـردم بنی جذیمه برایم گفـت: ›چون خالد 

بـر شـما ای  گفـت:“وای  نـام جحـدم2  بـه  از مـا  یـم، مـردی  کـه سـالح بگذار بـه مـا فرمـان داد 

نـارو زننـده[. پـس از فرونهـادن سـالح، جـز  بنی جذیمـه! بـه خـدا سـوگند! او خالـد اسـت ]و 

گـر چـه در لغـت، »أعصـر« بـه معنای فرد چپ دسـت نیز آمـده، ولی  1. در متـن »ُاَعْیَسـرة« آمـده کـه تصغیـر »أعَسـر« اسـت. ا
بـا توجـه بـه سـیاق، بعید اسـت که این معنـای مقصود باشـد. )ن.(

2. در جایـی از اإلصابـه )227/1( جحـدم؛ و در جـای دیگـر )318/1( جذیـم بـن حـارث آمـده؛ و همـان واژۀ نخسـت 
اسـت. صحیـح 
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گردن ها. به خدا سـوگند! من هرگز سـالحم را  اسـارت نیسـت؛ و پس از اسـارت، جز زده شـدن 

کـه  آیـا خواهـی  گفتنـد:“ای جحـدم!  گرفتنـد و  را  او  از قومـش  فرونمی گـذارم.” پـس مردانـی 

گـذارده و جنـگ فروخفتـه و مـردم  گشـته و سـالح  خون هـای مـا را بریـزی؟ ایـن مـردم تسـلیم 

گرفتند و همۀ آن قوم به سـبب  ایمن گشـته اند.” و چندان به وی اصرار نمودند تا سـالحش را 

کردنـد، خالـد فرمـان داد تـا دستشـان را  سـخن خالـد، سالحشـان را فرونهادنـد. چـون چنیـن 

بسـتند و به دم شمشیرشـان سـپردند و گروهی را کشـتند. چون خبر به رسـول خدا؟ص؟ رسـید، 

گفت:“بارخدایـا! از آن چـه خالـد بـن ولیـد انجـام  دو دسـتش را بـه سـوی آسـمان فـراز نمـود و 

داد، نزد تو بیزاری می جویم.”‹«

یخ  گزارش های صحیح تار گوید: »این از  ابوعمر )اإلسـتیعاب: 153/1 ]قسـمت دوم/428[( 

است.«

گفتـه اسـت: »یکـی از دانشـوران  ابن هشـام ]الّسـیرة الّنبوّیـه: 72/4[ ]در بـارۀ همیـن ماجـرا[ 

از ابراهیـم بـن جعفـر محمـودی نقـل نمـوده اسـت که رسـول خـدا؟ص؟ فرمود: ›در خـواب دیدم 

کـه آن را فرومی بـردم،  گاه  ت بـردم. آن 
ّ

گویـی لقمـه ای از َحیـس1 برگرفتـم و از طعـم آن لـذ کـه 

گلویـم فروبـرد و آن را بیـرون  گرفـت؛ پـس علـی دسـت خویـش را در  گلویـم را  بخشـی از آن راه 

کـه یکـی از دسـته های  آوْرد.‹ ابوبکـر صّدیـق گفـت: ›ای رسـول خـدا! تعبیـرش ایـن اسـت 

سـپاهت را روانـه می کنـی و در بـارۀ آن خبرهایـی بـه تو می رسـد که از برخی خرسـند می گردی 

گرداَند.‹« و برخی به دست انداز می  خورند. پس علی را می فرستی تا آن را هموار 

را  علیـه _  اهلل  _ رضـوان  ابی طالـب  بـن  علـی  خـدا؟ص؟  رسـول  »سـپس  گویـد:  ابن اسـحاق 

کار جاهلّیـت  کارشـان بنگـر  و  فراخواْنـد و فرمـود: ›ای علـی! بـه سـوی ایـن قـوم روان شـو  و در 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ همراهـش  را زیـر پـا بگـذار!‹ علـی بیـرون شـد تـا بـه آنـان رسـید و بـا مالـی 

کاسـۀ  تـاوان  حّتـی  کـه  چنـدان  داد؛  را  شـده  تلـف  امـوال  و  خون هـا  آن  تـاوان  بـود،  نمـوده 

کشک. 1. غذایی است آمیخته از روغن و خرما و 
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را  تاوانـش  کـه  آن  مگـر  نمانـد،  مالـی  و  خـون  هیـچ  و  پرداخـت  نیـز  را  سگشـان  آب خـوری 

کارشان  ی باقی ماْند و علی _ رضوان اهلل علیه _ چون از  پرداخت. سرانجام بخشی از مال نزد و

کـه تاوانـش را نداده باشـیم؟‹  فراغـت یافـت، بـه آنـان گفـت: ›آیـا بـاز هـم خـون یـا مالـی مانده 

ی احتیـاط و برای رسـول خدا؟ص؟ باقیمانـدۀ این مال را نیز به  گفتنـد: ›نـه.‹ گفـت: ›مـن از رو

که دانسـته نیسـت و شـما نیز نمی دانید.‹ پس چنین  شـما می دهم تا تاوان چیزهایی باشـد 

ی خبـر داد. پیامبـر فرمـود: ›کاری  نمـود و آن گاه، نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بازگشـت و ماجـرا را بـه و

و  نمـود  قبلـه  بـه  ی  رو و  برخاسـت  خـدا؟ص؟  رسـول  سـپس  دادی.‹  انجـام  نیکـو  و  درسـت 

کـه زیـر بغل هایـش دیـده شـد؛ و سـه بـار گفـت: ›بارخدایـا! از آن  دسـتانش را چنـدان فـراز ُبـرد 

چه خالد بن ولید انجام داد، نزد تو بیزاری می جویم.‹«

در همیـن زمینـه، میـان خالـد و عبدالّرحمـان بن عوف سـخنی درگرفـت. عبدالّرحمان 
ی گفـت: »در اسـالم به حکـم جاهلّیت رفتـار نمودی.«1 بـن عـوف بـه و

ی اعتـراض  کار و یفـه، بـه ایـن 
َ

کـه عبـداهلل بـن عمـر  و سـالم غـالم ابو ُحذ در اإلصابـه آمـده 

کنانـه  گویـش  گاه از جنایت هـای  کـه در اإلصابـه )81/2( آمـده، ایـن نیـز  نمودنـد. البّتـه چنـان 

شـمرده شـده اسـت!

از  داد،  رخ  ابوبکـر  روزگار  در  کـه  خالـد  شمشـیر  در  ی  یـاده رو ز و  خشـونت  و  شـّر  ایـن 

ی از همـان آغـاز چنیـن بـود. پـس  گرایش هـای جاهلّیـت بـود و شـیوۀ و باقیمانده هـای همـان 

کـه پیامبـر بـزرگ اسـالم  کجـا مـا را رسـد تـا او را یکـی از شمشـیرهای خـدا بشـمریم، حـال آن 

ی بـه قبلـه نمـوده و دسـتانش را فـراز بـرده بـود  کـه رو ی بیـزاری جسـت، در حالـی   بارهـا از و

ی می نگریست؟ و ابوبکر نیز از نزدیک به و

1. الّسـیرة النبوّیه تألیف ابن هشـام )53/4-57 ]70/4-73[(؛ الطبقات الکبرٰی تألیف ابن سـعد )شـمارۀ پیاپی چاپ 
کتـاب المغـازی بـاب بعـث  مصـر: ص659 ]147/2-148[(؛ صحیـح بخـاری ]1577/4[ بـا آوردن بخشـی از آن در 

ْسـد الغابـه )102/3 ]110/2[(؛ اإلصابـه )318/1؛ 81/2(�
ُ
یـخ ابوالفـداء )145/1(؛ أ خالـد إلـی بنی جذیمـه؛ تار
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11. سه چیز و سه چیز و سه چیز

کـه در بیمارِی انجامیده به مـرگ ابوبکر صّدیق  گـزارش شـده  از عبدالّرحمـان بـن عـوف 

که امروز حالت بهتر شـده اسـت!«  گفت: »خدای را سـپاس  ی رفت و او را نگران دید و  نزد و

کار شـما را بـه کسـی  ابوبکـر گفـت: »آیـا چنیـن می بینـی؟« گفـت: »آری.« ابوبکـر گفـت: »مـن 

که نزد من بهتریِن شـما اسـت؛ پس همگی از این انتخاب در خشـم شـدید و هر یک  سـپردم 

ی  کـه دنیـا بـه سـویتان رو از شـما می خواهـد خالفـت از آِن خـودش باشـد. شـما گمـان کردیـد 

کـه پرده هـای  ی خواهـد آورد تـا آن جـا  ی نیـاورده و بـه شـما رو کـه هنـوز رو آورده؛ اّمـا دیدیـد 

گویی  که  کشـید  ابریشـمین و پشـتی های دیبا برگیرید و از خوابیدن بر پشـم آذری چنان درد 

گـر یکـی از شـما پیـش انداختـه شـود و _ بـدون حـد  بـر خـار خوابیده ایـد. بـه خـدا سـوگند! ا

یـای[ دنیـا فـرورود. فـردا شـما  کـه در ]در ی را بهتـر از آن اسـت  گردنـش زده شـود، و خـوردن _ 

کـه آنـان را از راه دیـن به راسـت و چـپ بازمی گردانید. ای  نخسـتین گمراه گـران مـردم هسـتید 

که آن یا سپیده دم است یا مصیبت1.« رهنمای جاده! جز این نیست 

ی گفتم: ›سـهل بگیر؛ خدایت رحمـت کند! این،  عبدالّرحمـان بـن عـوف گویـد: »بـه و

کار تـو دو دسـته اند: یکـی نظـر تـو  کـه مـردم در بـارۀ  حـاِل تـو را وخیـم نمایـد. جـز ایـن نیسـت 

ی  کـه می دهـد، از رو را دارد؛ پـس بـا تـو اسـت؛ و دیگـری بـا رأیـت مخالـف اسـت؛ اّمـا نظـری 

کـه تـو دوسـت داری. مـا  گونـه اسـت  محّبـت اسـت نـه دشـمنی؛ و دوسـت تـو ]= عمـر[ همـان 

کـه قصـد تـو تنهـا خیـر بـوده و همـواره صالـح و اصالح گـر بـوده ای و بـر هیـچ چیـز دنیـا  برآنیـم 

انـدوه و افسـوس نمی خـوری.‹«

کـه  ابوبکـر گفـت: »آری؛ مـن بـر هیـچ چیـز دنیـا انـدوه و افسـوس نخـورم، مگـر بـر سـه چیـز 

گام بـرداری و بـر شـتری   گـر در تاریکـی  کنـد، راه را می یابـی؛ و ا کـه فجـر راه را بـرای تـو روشـن  کشـی  گـر انتظـار  1. یعنـی: ا
که اهلش  شـب کور سـوار شـوی، به ناچار تو را به شـّر و بدی می رسـانند. و این َمَثلی اسـت برای سـختی های دنیا و این 

را بـه سـرگردانی می کشـد. بنگریـد بـه: الکامـل مبـّرد، 9/1. )م.(
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کـه  کاش مـی دادم؛ و سـه چیـز  کـه انجـام نـدادم و  کاش نمـی دادم؛ و سـه چیـز  انجـام دادم و 

کاش از رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ آن هـا سـؤال می نمـودم.

اّما آن سه چیز که کاش انجام نمی دادم: کاش به هیچ سبب خانۀ فاطمه را نمی گشودم، 

هر چند آن را از سِر جنگ بسته بودند!

کاش فجـــاءۀ ســـلمی را در آتـــش نمی ســـوزاندم و یـــا فـــوری می کشـــتمش یـــا بـــه ســـرعت 

رهایـــش می ســـاختم!

کار خالفـت را در عهـدۀ یکـی از دو مـرد _ مقصـودش  کاش در روز سـقیفۀ بنی سـاعده، 

عمـر و ابوعبیـده اسـت _ می نهـادم و یکـی از آن دو امیـر می گشـت و مـن وزیـر می شـدم!

کـه اشـعث بـن قیـس را در حـال اسـارت نـزد  کـه انجـام نـدادم: کاش آن روز  و اّمـا آن سـه 

کـه آن را  کـه هیـچ شـّری نبینـد، مگـر ایـن  مـن آوردنـد، گردنـش را مـی زدم؛ زیـرا بـه نظـرم رسـید 

یاری رسـاَند!

کـه خالـد بـن ولید را به سـوی بازگشـتگان به کفر روان سـاختم، خودم در  کاش هنگامـی 

گر شکسـت می خوردند،  گـر مسـلمانان پیـروز می شـدند، کـه هیـچ؛ و ا ذی قّصـه می مانـدم تـا ا

درصدد نبرد یا یاری شان برمی آمدم!

کـردم، عمـر بـن خّطـاب را نیـز بـه سـوی  کـه خالـد بـن ولیـد را بـه شـام روانـه  گاه  کاش آن 

عـراق می فرسـتادم و دسـت هـر دو را در راه خـدا ]= جهـاد[ می گشـودم! _ و در ایـن حـال، دو 

گسـترد. _ دسـتش را 

ی در آن  کسـی بـا و کیسـت تـا  کـه خالفـت از آِن  کاش از رسـول خـدا؟ص؟ می پرسـیدم 

ستیز نکند!

که آیا انصار را از خالفت سهمی هست! ی می پرسیدم  کاش از و

ی می پرسـیدم؛ چـرا که هنوز هم در بارۀ  کاش در بـارۀ میـراث دختـِر بـرادر و نیز عّمه، از و

این دو در دلم شـک و تردید هسـت!«

171/7
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آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایت کرده انـد: ابوعبیـد )األمـوال: ص131 ]ص174[(؛ طبری 

الّسیاسـه: 18/1 ]24/1[(؛ مسـعودی  یـخ األمـم و الملـوک: 52/4 ]429/3[(؛ ابن ُقَتیبـه )اإلمامـة و  )تار

خبـر  ایـن  سـند   .)]93/4[  254/2 الفریـد:  )العقـد  ابن عبدرّبـه  ]317/2[(؛   414/1 هـب: 
ّ

الذ )ُمـروج 

یـان صحیح هـای  یانـش ثقـه هسـتند و چهـار تـن از ایشـان، از راو صحیـح اسـت و همـۀ راو

بـه شـمار می رونـد. شـش گانه 

کـه خلیفـه  کـه در سـه مـورد از آن هـا، روزی  گویـد: در ایـن حدیـث ُنـه چیـز آمـده  امینـی 

سـوزاندن  در بـارۀ  میـان،  آن  از  نمی دانسـت.  درسـتی  بـه  را  آن  حکـم  کـرد،  عمـل  بدان هـا 

کـه آرزو نمـود خالفـت را در عهـدۀ یکـی از آن  گفتیـم. و اّمـا ایـن  فجـاءه بـه تفصیـل سـخن 

کـه حکمرانـی اش  یافـت  کـه خلیفـه در پایـان عمـر در دو مـرد می گذاشـت؛ نشـان از آن دارد 

بـر پایـۀ قانـون شـرعی در بـارۀ خالفـت و وصّیـت نبـوده؛ زیـرا کسـی کـه خلیفـه یا وصـّی برجای 

کارش را انجـام دهـد. ایـن  ی  کسـی پـس از و کـه چـه  می گـذارد، بایـد خـودش تعییـن نمایـد 

همـان چیـزی اسـت کـه خلیفـۀ دوم نیـز پـس از دیرزمانی بـدان پی برد و گفـت: »بیعت ابوبکر 

کـه خداوند ]اّمت  کارهـای اندیشـه نشـدۀ روزگار جاهلّیـت بود  کاری اندیشـه نشـده همچـون 

ی را بکشـید!« بنگریـد  کاری هماننـد آن بازگـردد، و کـه بـه  را[ از شـّرش نـگاه داشـت؛ پـس هـر 

کتـاب: 370/5؛ 79/7� بـه: همیـن 

کـه آن چـه آن دو نفـر بدان پی بردند، به سـبب ] کاسـتی و[ کوتاهی فرِد گزیده  مـن ندانـم 

کـه بتـوان بـا گزینـش، خلیفـه را تعییـن  شـده بـود یـا گزینـش کننـده یـا هـر دو و یـا در اصـل ایـن 

کـه قصـد نمـوده باشـد، مـا را در آن، جـای برون رفـت ]و پیـروزی در  نمـود. هـر یـک از این هـا را 

کـه همـواره خلیفـۀ پـس از خویـش را  گروه هـای پیامبـران و رسـوالنند  بحـث[ هسـت. اینـان 

تعیین نموده و جانشینانشان را اّمت های آنان برنگزیدند.

کـه روا  کـه اّدعـا نمایـد وصـّی بـودن بـرای فـرِد از دسـت رفتـه  آیـا هیـچ خردمنـدی هسـت 

)232(کنندۀ تصّرف در چیزهای باقیمانده از وی پس از او اسـت، وابسـته به انتخاب مردمی اسـت 
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بیگانـه کـه نمی داننـد آن فـرد در کارهایـش دارای چـه مقصودی بـوده و از اهداف و مقاصد او و 

کـه فـرد از دسـت رفتـۀ  کـه در بـارۀ امـوال و خانـواده اش می پسـندد، دورنـد، در حالـی  آن چـه 

عاقـل و رشـد یافتـه، صالـح را از ناصالـح می شناسـد و مقصـود کسـانی را کـه بـا او آمیخته اند و 

بـه انگیـزۀ حـرص و آز پیـش می آینـد و پراشـتهایی، آنـان را شـتاب می بخشـد و طمـع ایشـان را 

یـد کـه وی جانشـین خـود را تعیین نمی کند  برمی انگیـزد، می دانـد؟ آیـا در ایـن حـال، می پندار

گردد؟ چنین  و بازماندۀ خویش را رها می سـازد تا خوراک خورندگان شـود و غارت طمع ورزان 

نیست!

هـر کـس خواهـان خیـر و نیکـی بـرای خاندانـش و صـالح و سـامان بـرای اموالـش باشـد، 

چنیـن نمی کنـد. روش مسـلمانان از روزگار صحابـه تـا امـروز نیز چنین بوده و شـریعت اسـالمی 

برنهـاده اسـت. در صحیـح بخـاری )2/4  بـرای وصّیـت احکامـی  و  را درسـت شـمرده  همیـن 

]1005/3[ و صحیح مسـلم )10/2 ]446/3[( از رسـول خدا؟ص؟ روایت شـده اسـت: »مرد مسـلمان 

را که چیزی برای وصّیت کردن دارد، سـزاوار نیسـت که دو شـب بخوابد، مگر آن که وصّیتش 

در کنـارش نوشـته شـده باشـد.« در عبـارت بخـاری چنان آمـده؛ و در عبارت مسـلم ]الّصحیح: 

446/3[ چنین اسـت: »سـه شـب بخوابد ... .« ابن عمر گوید: »از آن گاه که این سـخن رسـول 

ی  خـدا؟ص؟ را شـنیدم، هیـچ شـبی بـر مـن نگذشـت، مگـر آن کـه وصّیتـم در کنـارم بـود.« َنـَوِو

)ریـاض الّصالحیـن: ص156 ]ص243[( ایـن را مـورد اّتفـاق همـگان شـمرده اسـت.

کار پیروی از ایشان است. خداوند وصّیت نمود و رسوالنش نیز چنین کردند. پس بهترین 

گر وصّیت نباشد، مردم به سرگشتگی دچار شوند. با وصّیت است که حکومت ها پایدار گردد. ا

که وصّیت حکم خدا از روز ازل بوده است. کن و آن را رها مساز؛  پس به این شیوه عمل 

کــرده بــود و مــن حــّق دســت  کــه خداونــد بــه آن ســفارش  کــردم آن چــه را  بــرای مــردم یــادآوری 

ــر الفتوحــات  ــدارم. )بخــش اخی کــردن آن[ را ن ــاد  کــم و زی ــت و ســفارش خــدا ]و  ــردن در وصّی ب

المّکّیــه تألیــف ابن عربــی: ص575 ]ص444/4[(

در بـارۀ  چـرا  پـس  باشـد،  شـده  ثابـت  شـریعت[  ]در  فناپذیـر،  مـال  در  وصّیـت  هـرگاه 
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کـه عهـده دار اصـالح مردمـان و  خالفـت رهیافتـه و شـریعت جـاودان چنیـن نفـی می شـود 

نظام هـای جامعـه و مال هـا و احـکام و اخـالق و مصلحت هـای همگانـی و صلـح و اّتحـاد 

کوتـاه اسـت و در ایـن  کـه فهـم بشـر عـادی از هدف هـای نهایـی آن امـور  م اسـت 
ّ
اسـت؟ مسـل

کـه رسـول امیـن از جانـب پـروردگارش، خلیفـۀ پـس از خویش را  حـال، گریـزی نیسـت از ایـن 

گیرد. تعیین نماید تا راهش را در میان اّمتش پی 

گذشـت و از این سـخن  یه  کتاب )ص132( رأی عایشـه و عبداهلل بن عمر و معاو در همین 

گوسـفندان یا سرپرسـت  کس از طرف فردی عهده دار چرانیدن شـتران یا  که هر  آنان یاد شـد 

کنـد؛ و سرپرسـتی مـردم سـنگین تر از  زمینـی باشـد، او را نرسـد تـا آن هـا را بی سرپرسـت رهـا 

گوسـفند اسـت. پـس چـرا در روز سـقیفه، اّمـت از آن حکـِم پذیرفتـه شـدۀ  سرپرسـتی شـتر و 

گشـت و خردها از آن غفلت  گنگ  گوش ها آن را برنتافت و زبان ها  گرداندند و  ی  خویش رو

یـد و سـپس مـردم بـدان زبـان گشـودند و اّمـت را از آن خبـر دادند؟ چرا پیامبـر؟ص؟ اّمتش را  ورز

گشـود  یـک را  گمراه گـر و تار تکلیـف و وانهـاده رهـا نمـود و بدیـن سـان، درهـای فتنه هـای   بال

کم تـر دانسـت؟  گوسـفند،  و اّمتـش را کوچـک شـمرد و سرپرسـتی  آنـان را از سرپرسـتی شـتر و 

وصـّی  آن حضـرت؟ص؟  باشـد!  زده  دسـت  موهوماتـی  چنیـن  بـه  بزرگـوار  پیامبـر  کـه   حاشـا 

کـرد و آن را بـه اّمتـش ابـالغ نمـود؛ اّمـا خـود  و خلیفـه اش را تعییـن نمـود و بـر خالفتـش تصریـح 

ی خیانت خواهند کرد؛ چنان  کـه این اّمت پس از او بـه و ی بـه وصـّی پـس از خویـش سـپرد  و

کـه پـس از مـن سـختی و رنج بسـیار  ی فرمـود: »هـال  کـه در خبـر صحیـح آمـده اسـت.1 نیـز بـه و

فرمـود: »دینـت در  او  و  بـود؟«  »آیـا دینـم در سـالمت خواهـد  گفـت:  و علـی  خواهـی دیـد!« 

کینه هایـی اسـت  سـالمت خواهـد بـود.«2 و هـم بـه علـی فرمـود: »در سـینه های برخـی کسـان 

کـم )140/3 و 142 ]150/3 و 153[( _ وی و ذهبـی )تلخیـص المسـتدرک علـی  1. المسـتدرک علـی الصحیحیـِن حا
یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )216/11(؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن کثیـر  الّصحیحیـن( آن را صحیـح شـمرده اند؛ تار

�)]617/11[  157/6( العّمـال  کنـز  ]244/6[(؛   219/6(

کـم )140/3 ]151/3[(. وی آن را صحیـح شـمرده و ذهبـی نیـز سـخنش را تأییـد  2. المسـتدرک علـی الصحیحیـِن حا
نمـوده اسـت.
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ی فرمـود: »ای علـی! پـس از مـن به زودی  کـه تنهـا پـس از مـن، آن را آشـکار سـازند.«1 و نیـز بـه و

ی:  ُمٰنـاو ئـق  الخال خیـر  حدیـث  فـی  الحقائـق  )کنـوز  برنخیـز!«  جنـگ  بـه  پـس  می شـوی  بـال  دچـار 

ص188(

کاش در روز سـقیفه از خالفـت بـه  کـه ای  کـه خلیفـۀ پشـیمان چـرا آرزو نمـود  دیگـر آن 

آهسـتگی می گریخـت و آن را در عهـدۀ یکـی از دو مـرد، ابوعبیـده یـا عمـر، می افکْنـد؟ آیـا 

کـه  کـه ندامـت نـدارد! و یـا از باطلـی بـود  کـه تحّقـق یافـت؟ حـق  پشـیمانی اش از حّقـی بـود 

که پایۀ خالفت رهیافته را ویران می کند. پیش تر رخ داد؟ و این همان است 

کـه آرزو نمـود تـا آن را در عهـدۀ یکـی از آن دو مـرد افکَنـد؛ مـا هیـچ وجهی برای  و نیـز ایـن 

کـه بزرگ تـران و فضیلت مندانـی در میـان صحابـه  گشـتن ایـن دو نمی یابیـم؛ در حالـی  ویـژه 

کـه ایـن دو بـه جایـگاه هیچ یک از آنان نمی رسـیده اند. با عنایت بـه آن چه از احوال  بوده انـد 

گـر نگوییـم از فرورتبـگاِن ایشـان بوده انـد، بـه صراحـت تمـام  یافتیـم، ایـن دو تن ا صحابـه در

کـه از واالیـاِن ایشـان نبوده انـد، حـال آن که در میـان صحابه افرادی بـزرگ بودند  توانیـم گفـت 

پیشـینه ها  دارنـدۀ  داشـت:  جـای  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  سـرورمان  ایشـان،  همـۀ  پیشـاپیش  کـه 

و رنجبـری؛ صاحـب  کفایت منـدی  و  و مقـام دامـادی پیامبـر و خویشـاوندی  افتخـارات  و 

یدادهـای بـزرگ و جایگاه هـای مشـهور؛ جـان پیامبـر بزرگـوار  افتخـار در روز غدیـر و نبردهـا و رو

بـه تصریـح قـرآن عزیـز2 و پیراسـته از هـر پلیـدی بـه موجـب آیـۀ تطهیـر ]احـزاب/33[�

آرامی  به  را  اّمت  تا  بیفکَند  علی  عهدۀ  در  را  خالفت  که  نکرد  آرزو  خلیفه  چرا   پس 

َبرد و به راه مستقیم وادارد  کمال[ حرکت دهد و بر شاهراهی روشن راه   و آسانی ]به سوی 

بــن ابی طالــب، چــاِپ تحقیــق  کر ]ترجمــة اإلمــام علــّی  کرده انــد: ابن عســا بــا ذکــر ســند روایــت  کســان  ایــن  را  1. آن 
شــده[؛ محّب الّدیــن طبــری )الریــاض الّنضــره: 210/2 ]162/3[( بــه نقــل از احمــد بــن حنبــل )مناقــب علــی؟ع؟(؛ 
ــن أبی طالــب ؟ع؟: ص142 ]ص273[(؛ خوارزمــی )مقتــل اإلمــام  ــة الطالــب فــی مناقــب علــی ب گنجــی )کفای حافــظ 

�)36/1 الحســین؟ع؟ : 

2. به موجب آیۀ مباهله: آل عمران/61�
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که پیامبر  و آنان وی را هدایت گر و هدایت یافته بینند و ایشان را به بهشت درون سازد؛ چنان 

بزرگوار؟ص؟ به همۀ این ها خبر داده بود؛ و بخشی از آن در همین کتاب )12/1 و 13( گذشت؟

کـه احسـاس ها را بـا آن  کنـون خوشـایندمان نیسـت  گشـودن خانـۀ فاطمـه؟اهس؟؛ ا و اّمـا 

نیـز )77/7 و 86( در بـارۀ آن  کتـاب )102/3-104( و  مصیبت هـا خدشـه رسـانیم؛ اّمـا در همیـن 

کـه حضـرت صّدیقـه؟اهس؟ در  ایـن اسـت  بـزرگ  گفتیـم. چکیـدۀ آن ماجـرای  قـدری سـخن 

کار خشـمگین بـود و ایشـان _ صلـوات اهلل علیهـا _ پـس از هـر  کننـدۀ آن  کـه بـر  حالـی وفـات یافـت 

ی را نفریـن می کـرد. )اإلمامـة و الّسیاسـه: 14/1 ]20/1[؛ رسـائل الجاحـظ: ص301 ]ص467[؛  نمـاز، و

أعالم الّنساء: 1215/3 ]124/4[(

کـه اینان آن زشـتی های بـزرگ را هنگامی انجـام دادند و در  جـای شـگفتی بسـیار اسـت 

گوش ها از این نداهای پیامبر؟ص؟ سرشار بود: که هنوز  ورطۀ آن افتادند 

ی پـارۀ  کـه نمی شناسـد، و کـه می شناسـد؛ و هـر  _ هـر کـس ایـن ]دختـرم[ را می شناسـد، 

ی را آزار دهد، مرا آزار داده اسـت. کـه هر کس و تنـم، قلبـم، و جـان نهفتـه در درون مـن اسـت 

_ فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت؛ هـر چیـز او را نگـران و نـاآرام سـازد، مـرا نیـز نگـران و نـاآرام 

می کنـد و هـر چـه او را آزار دهـد، مـرا نیـز بیـازارد.

_ فاطمه پارۀ تن من است؛ پس هر که وی را خشمگین سازد، مرا خشمگین نموده است.

_ فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت؛ هـر چـه او را دلتنـگ کنـد، مـرا دلتنـگ سـازد؛ و هـر چـه او را 
کنـد، مرا گشـاده دل سـازد.1 گشـاده دل 

_ فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت؛ هـر چـه او را شـادمان نمایـد، مرا شـاد کنـد. )األغانـی: 156/8 

)]301/9[

تـو،  بـا خشـنودی  تـو، خشـم می گیـرد؛ و  بـه سـبب خشـم  _ ای فاطمـه! همانـا خداونـد 
می شـود.2 خشـنود 

د، به خواست خدا، تفصیل آن را خواهیم آورد.
ّ
کتاب: 21/3. در همین مجل 1. بنگرید به: همین 

کتاب: 180/3. به خواست خدا، تفصیل آن را خواهیم آورد. 2. بنگرید به: همین 
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با این نداها درمی یابید که پشیمانی خلیفه در جای خویش بوده؛ اّما هنگامی پشیمان 

گذشته و آن چه رخ داد، سپری شده بود. او  کار  کار از  که هنگام پشیمانی نبود و  گشت 

ک نهفته بود! که صّدیقۀ طاهره با درونی لبریز از خشم در خا گشت  هنگامی پشیمان 

سه گانۀ میانی

و اّمـا آن سـه چیـز از کارهـای ُنه گانـه کـه خلیفـه بر انجـام ندادنش پشـیمان بود، حکایت 

کار و یا استناد به حکم شرعی انجام  ی اندیشه یا بصیرت در  ی آن ها را از رو که و از آن دارد 

گناهـان  کـه برایـش آشـکار گشـت در همـۀ آن هـا دچـار خطـا شـده و در آن هـا،  گاه  نـداد تـا آن 

یدادهـای بـس نابهنجار در پی آورده اسـت. خلیفۀ مسـلمانان  سـنگین صـورت پذیرفتـه و رو

که چنین پیامدهایی در پی آوَرد و سرانجامش پشیمانی باشد. کند  کاری  نباید 

کـه پشـیمانی خلیفـه بجا بـوده اسـت. آن مرد  ماجـرای اشـعث بـن قیـس نشـان می دهـد 

پـس از بازگشـت بـه کفـر و انجـام جنایت هـای زشـت و جنـگ با مسـلمانان، دسـتگیر گشـت 

کـه می دانـی  کنـم؛  کـه بـا تـو چـه  و او را بـه اسـارت نـزد خلیفـه آوردنـد. ابوبکـر گفـت: »اندیشـی 

بـه  را  بنـد آهنیـن رهایـم سـازی و خواهـرت  از  و  گفـت: »بـر مـن مّنـت نهـی  کـرده ای؟«  چـه 

کـه مـن بازگشـته و اسـالم آورده ام.« ابوبکـر گفـت: »چنیـن کردم.« سـپس  همسـری ام درآوری؛ 

ی درآوْرد. اشـعث شمشـیرش را از نیـام  ]خواهـرش[ اّم فـروه، دختـر ابوقحافـه، را بـه همسـری و

کـه دیـد، پـی نمـود. مـردم بانـگ  برکشـید و بـه بـازار شـتران درآمـد و هـر شـتر نـر و مـاده ای را 

کارش بـه پایـان رسـید، شمشـیرش را  کافـر شـده اسـت. چـون  کـه اشـعث دیگربـار  برآوردنـد 

افکنـد و گفـت: »بـه خـدا سـوگند! مـن کافـر نشـدم؛ بلکـه این مـرد خواهرش را به همسـری من 

مدینـه؛  مـردم  ای  می دادیـم.  ایـن  جـز  ولیمـه ای  بودیـم،  خـود  سـرزمین  در  مـا  گـر  ا و  درآوْرد؛ 

یـد! ای صاحبـان شـتران؛ بیاییـد و بهـای شـتران را بگیریـد!« آن روز هماننـد عیـد قربـان  بخور

شد و وبرة بن قیس خزرجی در این زمینه سروده است:
بــار ســنگین  کــه  کســی  ازدواجــش ولیمــه ای ســنگین داد، همچــون ولیمــۀ  کنــدّی در روز 

دارد. دوش  بــر  را  گناهــان 
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گردن ها نیام آن بود. که از روز نخست، در نبردها فقط سرها و  کشید  شمشیر خود را بیرون 

ســپس آن را در انــدرون و دســت و پــای همــۀ شــتران و اســبان و خــران و قاطــران ]فــرود آورد 

و[ غــاف نمــود.

روزی که آن جوانمرد کندّی را دیدی، به او بگو: به بزرگ ترین افتخار فرزندان آدم دست یافتی!

گفته است: گرفته و  یثی بر این دامادی خشم 
َ
نیز َاْصَبغ بن حرملۀ ل

کار را به نهایت رساند. کفر و شکستن پیمان دین خود،  که در  کندّی مرتد را نزدت آوردند  آن 

کــه  کفــرش آن بــود  کــه زنــده اش نهــادی؛ و پــاداش  پــاداش پیمان شــکنی اش را چنیــن دادی 

کــره را بــه عقــدش درآوردی. دختــری با

گر آن دختر را از تو نمی پذیرفت، َمهرش را هم خودت می پرداختی! حّتی ا

گــر دختــران دیگــر هماننــد او می خواســت، ده دختــر دیگــر و ســپس ده دختــر دیگــر را بــه  و بــاز ا

عقــد او درمــی آوردی!

بــه ابوبکــر بگــو: پــس از آن تزویــج دختــر بــه اشــعث، قریــش را بدنــام ســاختی و نــام شــهرۀ آنــان 

گــم نمــودی. را 

گــر در پــی افتخــار  کــه آن دختــر را همســر وی ســازی، ا کســی نبــود  مگــر در مــردم تیــم بــن مــّره 

بــه اشــعث نبــودی؟

کنــدّی نــزد تــو آمــد، وی را می کشــتی، افتخــاری جــاودان بــرای خــود بــه دســت  گــر وقتــی  ا

آورده بودی و نیز ذخیرۀ آخرت.

کــه تــو وظیفــۀ خــود را در برابــرش انجــام داده ای؛ پــس نــه سپاســی  گمــان دارد  کنــدّی  کنــون  ا

بــه دســت آوردی و نــه پاداشــی.

مــم و الملــوک طبــری: 276/3 ]339/3[؛ ثمــار القلــوب ثعالبــی: ص69 ]ص88[؛ 
ُ
یــخ األ )تار

ــر: 160/2 ]49/2[؛  ــخ ابن اثی ی ــی الّتار ــل ف ــمت اول/133-134[؛ الکام ــتیعاب: 51/1 ]قس اإلس

ــه: 51/1؛ 630/3( ــی: 341/2 ]454/3[؛ اإلصاب مجمــع األمثــال میدان

سه گانۀ دیگر

کـرد آن هـا را از رسـول خـدا؟ص؟ می پرسـید، مـا را خبـر  کـه خلیفـه آرزو  و اّمـا سـه گانۀ دیگـر 

کاسـتی بـوده و در دانسـتن و فهـم آن بـه خطـا می رفتـه  کـه وی در دانـش دیـن دچـار   می دهـد 
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و احـکام ارث را _ کـه بـه طـور طبیعـی فـراوان بـدان دچـار می شـده _ نمی دانسـته و در اصل این 

گر گزینشـی اسـت، آیا تنهـا ویژۀ  کـه خالفـت بـه موجـب نـص اسـت یـا گزینش، تردید داشـته: ا

مهاجـران بـوده یـا انصـار نیـز همـراه ایشـان سـهمی از آن داشـته اند؛ و در هـر حـال، وی یقیـن 

کار او بر حّق و هدایت بوده اسـت. در این میان،  کرسـی خالفت،  که در فراز آمدن بر  نداشـته 

تنها وجدان آزاد شما را داور می سازیم؛ و حق نباید مایۀ خشم شود!

ی از پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ ایـن  گـر و از ایـن فراتـر، مـن بـرای ایـن آرزو نتیجـه نمی بینـم؛ زیـرا ا

مطلـب سـؤال نمـوده بـود، هرآینـه جـز بـا چنیـن سـخنانی پاسـخش نمی فرمـود:

ـد نخسـت از 
ّ
کـه مـن بـر وی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بنگریـد بـه: مجل _ هـر 

کتـاب� همیـن 

کـه اهـل بیـت  کتـاب خـدا و عترتـم  گرانمایـه را در میـان شـما بـر جـای می نهـم:  _ مـن دو 
من هسـتند.1

کتاب خدا و اهل بیتم.2 _ من در میان شما دو جانشین بر جای می نهم: 

کـه پـس از مـن  _ نسـبت علـی بـا مـن هماننـد نسـبت هـارون اسـت بـا موسـی؛ جـز ایـن 

کتـاب: 199/3( )همیـن  نیسـت.  پیامبـری 

کـه نسـبت تـو بـا مـن هماننـد هـارون باشـد بـا  _ )خطـاب بـه علـی:( آیـا خشـنود نیسـتی 

که تو جانشـینم  که من بروم، مگر آن  که پیامبر نیسـتی؟ همانا سـزاوار نیسـت  موسـی؛ جز این 

کتـاب: 196/3( باشـی. )همین 

_ در بارۀ علی، سه چیز  به من وحی شد: او سرور مسلمانان و امام تقواپیشگان و پیشوای 

کم: 138/3 ]148/3[( سپیدرویان درخشان چهره است. )المستدرک علی الصحیحیِن حا

_ ]خطـاب بـه فاطمـه؟اهع؟:[ همانـا خداونـد بـر زمینیـان نظـر افکْنـد و پـدرت را از میـان 

برگزیـد  را  افکْنـد و همسـرت  بـار دوم نظـر  برانگیخـت. سـپس  بـه پیامبـری  و  برگزیـد   ایشـان 

گفت. 1 و 2. بارها به حدیث ثقلین اشاره رفت و از این پس نیز به خواست خدا، در بارۀ آن به تفصیل سخن خواهیم 
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کتـاب:  و مـرا وحـی فرمـود؛ پـس تـو را بـه همسـری  او درآوردم و او را وصـّی خـود سـاختم. )همیـن 

318/2؛ 23/3(

کـه حـّق و باطـل را جـدا می سـازد. او  _ علـی صّدیـق بـزرگ و فـاروق ایـن اّمـت اسـت 

از مـن  بـه سـوی مـن درآینـد و جانشـینم پـس  از آن  کـه  بزرگ سـرکردۀ مؤمنـان و دری اسـت 

)313/2 کتـاب:  )همیـن  اسـت. 

کلمـه ای اسـت  _ علـی پرچـم هدایـت و پیشـوای دوسـتانم و نـور فرمانبـران مـن و همـان 

کـه بـا  کـه او را دوسـت بـدارد، مـرا دوسـت داشـته و هـر  کـه آن را مـالزم تقواپیشـگان نمـودم. هـر 

کتـاب: 118/3( یـده اسـت. )همیـن  کنـد، بـا مـن دشـمنی ورز ی دشـمنی  و

_ علی برادر و وصّی و میراث بر و جانشینم پس از من است. )همین کتاب: 281-279/2(

_ علـی سـروری اسـت بزرگ داشته شـده، امیـدگاه مسـلمانان، امیـر مؤمنـان، جایـگاه راز 

کـه بـدان پنـاه آورنـد؛ و همـو بـر اهـل بیتم و نیـز برگزیدگان  و دانـش مـن، دِر ]ورود بـه سـوی[ مـن 

کتـاب: 116/3( اّمتـم، وصایـت دارد و در دنیـا و آخـرت، بـرادر مـن اسـت. )همیـن 

کـه پـس از خـود بـر جـای می نهـم.  کسـی اسـت  _ علـی بـرادر و پشـتیبان مـن و بهتریـن 

)همین کتاب: 313/2(

_ علـی بـا حـق اسـت و حـق بـا علـی اسـت؛ و ایـن دو از هم جدا نشـوند تا کنـار حوض بر 

مـن درآیند. )همیـن کتاب: 177/3(

ی اسـت و هـر جـا علـی بگـردد، حـق نیـز  _ علـی بـا حـق اسـت و حـق بـا علـی و بـر زبـان و

کتاب: 178/3( می گردد. )همین 

_ علـی بـا قـرآن اسـت و قـرآن بـا او؛ از هـم جـدا نشـوند تـا کنـار حـوض کوثـر بـر مـن درآینـد. 

کتـاب: 180/3( )همیـن 

کتـاب:  یـم؛ و او ولـّی هـر مؤمـن پـس از مـن اسـت. )همیـن  _ علـی از مـن اسـت و مـن از او

و 215(  22/3
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کتاب: 15/1 و 51( _ پس از من، علی بر هر مرد و زن مؤمن والیت دارد. )همین 

_ خداونـد نسـبت مـرا بـا علـی همچـون نسـبت مـن بـا خـودش قـرار داده اسـت. )همیـن 

)22/1 کتـاب: 

_ پس از من، علی ولّی از سوی من بر هر مؤمن است. )مسند احمد: 231/1 ]545/1[(

_ نسـبت علـی بـا مـن همچـون نسـبت مـن اسـت بـا پـروردگارم. )الّسـیرة الحلبّیـه: 391/3 

)]362/3[

یخ بغداد خطیب بغدادی: 339/4( _ پس از من، علی ولّی بر مؤمنان است. )تار

کتاب: 38/1( که خدا و رسولش ولّی او باشند، علی نیز ولّی او است. )همین  _ هر 

_ پیام مرا  کسی نرساَند، مگر خودم یا مردی که از من باشد. )همین کتاب: 350-338/6(

کـه هماننـدی در میـان اّمـت خویـش دارد؛ و علـی  _ هیـچ پیامبـری نیسـت، مگـر آن 

کتـاب: 23/3( )همیـن  اسـت.  مـن  هماننـد 

_ در روز قیامت، من و علی بر اّمتم حّجت هستیم. )تاریخ بغداد خطیب بغدادی: 88/2(

کنـد، مـرا سرکشـی  کـه از او سرکشـی  کـس از علـی فرمـان َبـرد، مـرا فرمـان بـرده؛ و هـر  _ هـر 

کـم: 121/3 و 128 ]131/3 و 139[( کـرده اسـت. )المسـتدرک علـی الصحیحیـِن حا

کـــه  کـــرد؟ آیـــا آن روز  بـــا وجـــود ایـــن ســـخنان صریـــح، خلیفـــه چگونـــه چنـــان آرزویـــی 

ـــن را  ـــان ممک ـــْت بی ـــا نهای ـــت ب ـــدۀ خالف کنن ـــان  ـــع و بی ـــل و جام کام ـــخنان  ـــن س ـــر؟ص؟ ای پیامب

ـــوش  گ ـــردم  ـــی از م ـــی، برخ ـــه ای نهان ـــر نقش ـــا ب ـــا بن ـــد ی ـــنگین بودن ـــا س گوش ه ـــت،  ـــگ برداش بان

کـــه چـــون رســـول  ــود  ــه بســـنده نبـ ــرای خلیفـ ــا همیـــن بـ ــر ایـــن ســـخنان بســـتند؟ آیـ ــود را بـ خـ

ی  خـــدا؟ص؟ دعـــوت خویـــش را بـــر قبیله هـــا عرضـــه نمـــود _ و علـــی امیرالمؤمنیـــن نیـــز بـــا و

همراهـــی می نمـــود و ابوبکـــر هـــم بـــا آن دو همـــراه بـــود _ و بـــه مـــردم قبیلـــۀ بنی عامـــر بـــن 

گفـــت: »آیـــا می پذیـــری  صعصعـــه رســـید و آنـــان را بـــه ســـوی خـــدا فراخواْنـــد، یکـــی از ایشـــان 

ـــازد،  ـــره ات س ـــت چی ـــر مخالفان ـــد ب ـــپس خداون ـــم و س کنی ی  ـــرو کارت پی ـــن  ـــر ای ـــو را ب ـــر ت گ ـــه ا ک
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ــار خـــدا  کار در اختیـ ــا ایـــن  ــود: »همانـ ی فرمـ ــا باشـــد؟« و ــو ایـــن فرمانروایـــی از آِن مـ پـــس از تـ

که خواهد، بگذارد1.«؟ است و او آن را هر جا 

کار خالفـِت پـس از خویـش را بـه خـدای  کـه  گـر از پیامبـر؟ص؟  گمـان می کـرد ا آیـا خلیفـه 

سـبحان و خواسـت او موکول نمود، در بارۀ خالفت سـؤال می کرد، او را میان یکی از این سـه 

اجمـاع  شـرایط  گـر  ا چنـد  _ هـر  برمی گزیننـد  را  خلیفـه  مـردم  می سـاخت:  مخّیـر   صـورت 

کـه در بیعـت نخسـت رخ داد؛ خلیفـۀ پیشـین، او  ی نباشـد _ ، چنـان  گزینـِش درسـت در و و 

کـه در  ی را جانشـین خـود می سـازد، چنـان  را بـا سـفارش و وصّیـت خـود تعییـن می نمایـد و و

کشـته  مـورد خلیفـۀ دوم صـورت پذیرفـت؛ شـورا تشـکیل می شـود و بـا بیـم دادن مخالفـان بـه 

که در انتخاب پایانی آن سه تن، چنین شد؟ شدن، خلیفه را برمی گزینند، چنان 

گـر ابوبکـر چنیـن حسـابی نمـوده بـود، آرزو نمی کـرد کـه از پیامبر؟ص؟ در این زمینه سـؤال  ا

نمایـد و نیـز درمی یافـت کـه چنیـن پاسـخی که حـّق انتخاب را به شـخص می دهد، به فرض 

وقـوع آن، اّمـت را بـه هـرج و مـرج می افکَنـد و صحنـه ای پیـش می آیـد تـا هـر مّدعی، بـه حق یا 

کس به آن احتجـاج ورزند، چندان  ناحـق، مجـال جـوالن و اقـدام داشـته باشـد و هر کـس و نا

یه و یزید و دیگران، رسـد! کـه نوبـت بـه آزاد شـدگان و فرزنـدان آنـان، همچون معاو

پاسداشت کرامت ]خلیفه[

ابوعبیـــد از ایـــن حدیـــث، مـــورد نخســـت از ســـه گانۀ اّول را حـــذف نمـــوده _ یعنـــی: 

کـــه چنیـــن و چنـــان  گشـــودن خانـــۀ فاطمـــه _ و بـــه جـــای آن، چنیـــن آورده اســـت: »آرزو داشـــتم 

ی  کنـــم.« و کـــرده _ نمی خواهـــم آن را یـــاد  کـــه خـــود خلیفـــه از آن یـــاد  نمی کـــردم _ موضوعـــی 

کرامـــت خلیفـــه انجـــام داده اســـت. اّمـــا متأّســـفانه  ایـــن تحریـــف را تنهـــا بـــرای پاسداشـــت 

یخـــی  ی در امانت هـــای تار ی همراهـــی نکرده انـــد و خیانـــت و کار بـــا و دیگـــران در ایـــن 

گشـــته اســـت! آشـــکار 

کتاب )ص134( گذشت. 1. مأخذهای این خبر در همین 
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12. پرسش مرد یهودی از ابوبکر

نـزد  یهـودی  مـردی  خـدا؟ص؟  رسـول  وفـات  از  پـس  کـه  شـده  نقـل  مالـک  بـن  انـس  از 

ی برابـر ابوبکـر ایسـتاد و گفت:  مسـلمانان درآمـد و آنـان او را سـوی ابوبکـر  راهنمایـی کردنـد. و

»می خواهـم از تـو در بـارۀ چیزهایـی بپرسـم کـه آن را جـز پیامبـر یـا وصـّی پیامبـر ندانـد.« ابوبکـر 

گفـت: »هـر چـه بـه نظـرت می رسـد، بپـرس!«

خـدا  نـزد  کـه  چیـزی  از  و  نـدارد؛  خداونـد  کـه  چیـزی  از  ده  خبـر  »مـرا  گفـت:  یهـودی 

نیسـت؛ و از چیـزی کـه خداونـد آن را ندانـد!« ابوبکـر گفـت: »ای یهـودی! این ها پرسـش های 

ی را نمودنـد. ابن عّباس گفت:  کافراننـد!« پـس ابوبکـر و مسـلمانان؟مهضر؟ قصـد آسـیب زدن بـه و

یدیـد!« ابوبکـر گفت: »آیا نشـنیدی که چه گفـت؟« ابن عّباس  »در حـّق ایـن مـرد انصـاف نورز

ید تا پاسـخش گوید.  ی را نـزد علی روان سـاز یـد، بگوییـد؛ وگرنـه و گـر پاسـخش را دار گفـت: »ا

کـه در بـارۀ علـی بـن ابی طالـب فرمـود: ›بارخدایـا! قلبـش را  همانـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

هدایـت نمـا و زبانـش را اسـتوار سـاز.‹«

ابوبکـر و حاضـراِن نـزد وی برخاسـتند تـا بـه حضـور علـی بـن ابی طالـب درآمدنـد و از وی 
مـن  از  را  کافـران  یهـودی پرسـش های  ایـن  ابوالحسـن!  گفـت: »ای  ابوبکـر  اجـازه طلبیدنـد. 
نمـوده اسـت!« علـی گفـت: »ای یهـودی! چـه گویی؟« گفت: »تو  را از چیزهایی پرسـم که جز 
پیامبر یا وصّی او آن را نداند.« علی گفت: »بگو!« سپس مرد یهودی آن پرسش ها را بازگفت. 
علـی گفـت: »اّمـا آن چـه خـدا نداند، این سـخن شـما جماعت یهود اسـت: ›هرآینه عزیر  پسـر 
خـدا اسـت.‹ و خداونـد ندانـد کـه فرزنـدی دارد. و اّمـا این کـه گفتی: ›مرا خبـر ده از چیزی که 
نـزد خـدا نیسـت!‹ سـتم بـه بنـدگان نـزد وی نیسـت. و اّمـا این سـخنت: ›مـرا خبـر ده از آن چه 
 خـدا نـدارد!‹ خداونـد شـریک ندارد.« یهـودی گفت: »گواهی دهم که معبودی جز اهلل نیسـت 
و محّمـد رسـول او اسـت و تـو وصـّی رسـول خـدا؟ص؟ هسـتی.« سـپس ابوبکـر و مسـلمانان بـه 

ید: ص35 ]ص22[(� گفتند: »ای اندوه گشا!« )المجتنی تألیف ابن   ُدَر علی؟ع؟ 

کنید! گوید: بخوانید و داوری  امینی 

)241(
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13. جمع فرستادگان مسیحی و پرسش های آنان

حافـظ عاصمـی بـا ذکـر سـند از سـلمان فارسـی آورده اسـت: »چـون پیامبـر؟ص؟ وفـات 

گفتنـد: ›ای پادشـاه! مـا در  او  بـه  گـرد آمدنـد و  نـزد قیصـر، پادشـاه روم،  فرمـود، مسـیحیان 

کـه مـا بـه ظهـورش چشـم  کـه پیامبـری بـه نـام احمـد پـس از عیسـی بـرون آیـد  انجیـل یافته ایـم 

کـه مـا  ی مـا را رهنمـود ده؛  دوخته ایـم و ویژگی هایـش بـه مـا خبـر رسـیده اسـت. پـس در بـارۀ و

تـو را بـرای دیـن و دنیـای خویـش برگزیده ایـم.‹

کـه  گرفـت  گـردآوْرد و از آنـان پیمـان  قیصـر صـد مـرد از مسـیحیان سـرزمین خویـش را 

کسـی  گفـت: ›نـزد  ی پوشـیده ندارنـد؛ و  خیانـت نورزنـد و هیـچ چیـز از خبرهـای خـود را بـر و

کـه از  ی در بـارۀ چیزهایـی پرسـید  گشـته، روان شـوید و از و کـه جانشـین پیامبـر مسـلمانان 

کـه آن پیامبـر برایشـان آورده؛ و نیـز از نشـانه های شـناخت  پیامبـران؟مهع؟ پرسـند و نیـز آن چـه 

یـد و آن را بـرای من بنویسـید؛  ی ایمـان آور گـر شـما را خبـر داد، بـه پیامبـر و وصـّی و پیامبـران. ا

کـه قومـش از او  کـه او ]وصـّی پیامبـر نیسـت و تنهـا[ مـردی اسـت  گـر خبرتـان نـداد، بدانیـد  و ا

فرمـان می برنـد و معانـی سـخن را فرامی گیـرد و آن را بـه زیردسـتانش بازمی گرداَنـد؛ و سـپس 

پی جـوی شناسـایی ظهـور آن پیامبـر باشـید!‹

رأس جالـوت  نـزد  نیـز  یهودیـان  رسـیدند.  الَمْقـِدس  بیـت  بـه  تـا  شـدند  روان  گـروه  آن 

گردآمـده، بـا او همـان سـخن مسـیحیان بـا قیصـر را گفتنـد. او نیز صد مرد یهـودی را گردآوْرد.

کـردم تـا در  گـروه را غنیمـت شـمردم و همـراه ایشـان حرکـت  مـن فرصـت همراهـی بـا ایـن 

روز عروبـه1 بـه مدینـه درآمدیـم. ابوبکـر در مسـجد نشسـته، بـرای مـردم فتـوا می گفـت. نـزد وی 

شدم و او را از مقصود مسیحیان و یهودیان خبر دادم. او به ایشان اجازۀ ورود داد. رأس جالوت 

1. مقصـود روز جمعـه اسـت. در دوران قدیـم، روز جمعـه را »یـوم عروبـه« یـا »یـوم العروبـه« می گفتنـد. البّتـه »یـوم عروبـه« 
فصیح تـر بـوده اسـت.

)242(
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کـه نـزد شـما  گروهـی از مسـیحیان و یهودیـان هسـتیم  گفـت: ›ای ابوبکـر! مـا  نـزد وی درآمـد و 
گـر دین شـما از دین مـا برتر باشـد، آن را می پذیریم؛  آمده ایـم تـا از برتـرِی دینتـان سـؤال نماییـم. ا

وگرنه دین ما برتریِن دین ها است.‹

ابوبکر گفت: ›از آن چه خواهی، بپرس؛ که به خواست خدا پاسخت دهم.‹ گفت: ›من 
گفت: ›من نزد خداوند و نزد خویشتن، تا این لحظه مؤمن  و تو نزد خداوند چیستیم؟‹ ابوبکر 
گفت: ›پس ویژگی جایگاه خودت در بهشت و مرا در  هستم و پس از این را ندانم.‹ یهودی 

دوزخ بیان کن تا من به جایگاه تو رغبت ورزم و از جایگاه خویش دوری جویم!‹

ی می نمـود؛ و رأس جالـوت بـه سـوی یارانـش  گاه بـه ابن مسـعود رو گاه بـه معـاذ و  ابوبکـر 
کـرد و بـا زبـان مردمـش گفـت: ›ایـن پیامبـر نیسـت.‹ ی  رو

کسـی را فراخوانیـد  گفتـم: ›ای مـردم!  سـپس مسـلمانان بـه مـن نگریسـتند. بـه ایشـان 
ی بـرای توراتیـان  گـر او را در جایـگاه شایسـتۀ خـود در امـر قضـاوت و فتـوا قـرار دهیـد، و کـه ا
یـان بـه زبورشـان و بـرای قرآنیـان بـه  بـه توراتشـان و بـرای انجیلیـان بـه انجیلشـان و بـرای زبور
قرآنشـان قضـاوت نمایـد و ظاهـر آیـه را از باطنـش و باطـن آن را از ظاهـرش بازمی شناسـد!‹«

معـاذ گویـد: »پـس برخاسـتم و علـی بـن ابی طالـب را فراخوانـدم و او را از آن چـه یهودیان و 
مسـیحیان بدان سـبب آمده بودند، خبر دادم. وی آمد تا در مسـجد رسـول خدا؟ص؟ نشست.«

گویـد: »بـر مـا جامـۀ خـواری پوشـیده شـده بـود و چـون علـی بـن ابی طالـب  ابن مسـعود 
کـه بـه  گفـت: ›از هـر چـه خواهـی، مـرا بپـرس؛  آمـد، خداونـد آن جامـه را از مـا برداشـت. علـی 
گفـت:  گفـت: ›مـن و تـو نـزد خـدا چیسـتیم؟‹ علـی  خواسـت خـدا پاسـخت دهـم.‹ یهـودی 
›اّمـا مـن؛ نـزد خداونـد و خویشـتن، تـا ایـن لحظـه مؤمـن بـوده ام و از این پـس را ندانـم. و اّما تو؛ 

کافـر بـوده ای و از ایـن پـس را ندانـم.‹ نـزد خداونـد و نـزد مـن، تـا ایـن لحظـه 

کـن تـا در  گفـت: ›ویژگـی جایـگاه خـودت در بهشـت و مـرا در دوزخ بیـان  رأس جالـوت 
گزینم!‹ جایگاه تو رغبت ورزم و از جایگاه خود دوری 

کیفـر دوزخ را تـا آن را  گفـت: ›ای یهـودی! مـن نـه پـاداش بهشـت را دیـده ام و نـه  علـی 
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بشناسـم. اّمـا چنیـن اسـت کـه خداونـد بهشـت را بـرای مؤمنـان و دوزخ را بـرای کافـران فراهـم 

گـر در چیـزی از آن تردیـد ورزم، بـا پیامبـر؟ص؟ مخالفـت نمـوده ام و هیـچ بهـره ای از  نمـوده؛ و ا

اسـالم نـدارم.‹

کنـد! هرآینـه بایـد پیامبـران را در  گفتـی؛ خدایـت رحمـت  گفـت: ›راسـت  رأس جالـوت 

کـه سـخن ایشـان را بـه طـور یقینـی  آن چـه آورده انـد، بـدون تردیـد تصدیـق نمـود. پـس کسـانی 

تصدیـق کننـد، ایمـان آورده انـد و آنان که مخالفت نمایند، کفر ورزیده اند. پس مرا خبر ده که 

گفت: ›ای یهودی! من خدا را با محّمد  خدا را با محّمد شـناختی یا محّمد را با خدا!‹ علی 

نشـناختم، بلکـه محّمـد را بـا خـدا شـناختم؛ زیـرا محّمد محدود اسـت و مخلـوق و از بندگان 

گزیده ساخت و به او الهام نمود، چنان  که خداوند او را برگزید و برای آفریدگانش  خدا است 

کیفّیـت و چگونگـی مخلوقـات  کـرد و خویشـتن را بـدون   کـه بـه فرشـتگان فرمانبـری را الهـام 

و شباهت، به آنان شناساْند.‹

یـا در  کـه پـروردگار در دنیـا اسـت  گفتـی؛ پـس خبـرم ده  گفـت: ›راسـت  رأس جالـوت 

آخـرت!‹ علـی گفـت: ›کلمـۀ “در” بـرای ظرفّیـت اسـت؛ و چـون خداونـد در ظرف قـرار گیرد، 

او در فضـای  را در دنیـا و آخـرت اسـت، می دانـد و عـرش  گـردد. خداونـد آن چـه  محـدود 

گـر  کـه ا آخـرت قـرار دارد کـه پیرامـون دنیـا اسـت و آخـرت همچـون چراغـی اسـت در میانـۀ آن 

گـر بیرونـش آوری، برپـای نماَنـد. جـای او در آن جا اسـت؛ و بدین  گـذاری1، بشـکند و ا آن را وا

سـان، دنیـا در وسـط آخـرت جـای دارد.‹

یـا برداشـته  کـه پـروردگار برمـی دارد  گفتـی؛ پـس خبـرم ده  گفـت: ›راسـت  رأس جالـوت 

می شـود!‹ علـی بـن ابی طالب گفت: ›برمی دارد.‹ رأس جالـوت گفت: ›پس چگونه در تورات 

می بینیم که چنین نوشـته شـده: بر فراز سرشـان در آن روز، هشـت ]فرشـته[ عرش پروردگارت را 

یَتـه«. ترجمـه بـر ایـن اسـاس صـورت پذیرفـت. بـه هـر حـال، متـن مبهـم اسـت و 
َّ
1. در نسـخۀ زیـن الفتـٰی آمـده اسـت: »َخل

مقصـود آن روشـن نیسـت. )ن.(
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ک، هـوا را؛  گفـت: ›ای یهـودی! همانـا فرشـتگان عـرش را برمی دارنـد و خـا  برمی دارنـد؟‹ علـی 

ک بـر قـدرت نهـاده شـده؛ و ایـن اسـت همـان سـخن خـدای تعالـی:“او را اسـت آن چـه در  و خـا

ک است.” ]طه/6[‹ آسمان ها و آن چه در زمین است و آن چه میان آن ها و آن چه در زیر خا

کنـد!‹ ... .« )زیـن الفتـٰی فـی شـرح سـورۀ  گفتـی؛ خدایـت رحمـت  گفـت: ›راسـت  یهـودی 

هل أتی تألیف حافظ عاصمی ]306/1[(

با من بیایید تا غلّو ورزیدن را بنگرید!

ایـن بخشـی بـود از فتواهـا و رأی هـای ابوبکـر که بدان دسـت یافتیم و بـا وجود اندکی اش 

کتاب و شـناخت سـّنت و فهم شـریعت و احکام دین اسـت.  ی در دانش  نشـانگر جایگاه و

کـه از دانـش بهـره ای دارد، می داند  کـه گفتـه شـود: »هـر  یـدن نیسـت  در ایـن حـال، آیـا غلّو ورز

کـه مایه هـای دانـش ابوبکـر چندیـن برابـر مایه هـای دانش علی بوده اسـت.«1؟

کـه مـردم داوری هـا و فتواهـای  گفتـه شـود: »معـروف اسـت  کـه  یـدن نیسـت  آیـا غلّو ورز

درسـت ترین  کـه  دیدنـد  و  گردآوردنـد  را  علـی  و  عثمـان  و  عمـر  و  ابوبکـر  از  شـده   نقـل 

و داللت گرترینشـان بـه دانـش صاحـب آن، نخسـت از آِن ابوبکـر و سـپس عمـر اسـت. از ایـن 

کـه نّصـی بـا آن مخالـف باشـد، کم تـر از آن اسـت  کـه از عمـر دیـده شـد  ی، حکـم و فتوایـی  رو

بـا قضاوت هـا  اّمـا تقریبـًا هیـچ نّصـی مخالـف   کـه از قضاوت هـا و فتواهـای علـی باشـد؛ و 

و فتواهای ابوبکر یافت نگردد.«؟

گفتـه شـود: »ابوبکـر و عمـر و دیگـر بـزرگان صحابـه، تنهـا از  کـه  یـدن نیسـت  آیـا غلّو ورز

گرفـت.«2؟ کـه علـی از ابوبکـر دانـش خـود را فرا علـی سـؤال نمی کردنـد؛ و معـروف اسـت 

کـه گفتـه شـود: »ابوبکـر از مجتهدان بـزرگ و بلکـه داناتریِن همۀ  یـدن نیسـت  آیـا غلّو ورز

صحابـه بـود.«؟ ایـن سـخن را ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقه: ص19 ]ص33[( آورده اسـت.

کتاب: 95/3� 1. این سخن را ابن حزم اندلسی )الِفَصل فی الملل و النحل: 136/4( گفته است. بنگرید به: همین 

کتاب: 329/6 آوردیم. 2. منهاج الّسّنه تألیف ابن تیمّیه )128/3(. بنگرید به آن چه در همین 
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گفتـه شـود: »ابوبکـر داناتریـن و هوشـمندتریِن صحابـه بـود  کـه  یـدن نیسـت  آیـا غلّو ورز

کـه صحابـه در جای هـای  و افـزون بـر ایـن، داناترینشـان بـه سـّنت بـه شـمار می رفـت؛ چنـان 

کـه بـه خاطـر سـپرده  ی بـا نقـل سـّنت هایی از پیامبـر؟ص؟   متعـّدد بـه او رجـوع می نمودنـد و و

و نـزد آن صحابـه نبـود، در میـان آنـان برجسـتگی و برتـری می یافـت. و چگونـه چنیـن نباشـد، 

یـخ  ی از آغـاز بعثـت پیامبـر؟ص؟ تـا هنـگام وفاتـش، همـواره همـراه او بـود.« )تار کـه و حـال آن 

الخلفاء سیوطی: ص29 ]ص39[(؟

ک؟ص؟ نسـبت داده اند: »چیزی در سـینۀ  کـه بـه پیامبـر پا یـدن نیسـت آن چـه  آیـا غلّو ورز

یختم.«1؟ که آن را در سینۀ ابوبکر ر یخته نشد، مگر این  من ر

کـه  کرده انـد: »در خـواب دیـدم  یـدن نیسـت آن چـه از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل  آیـا غلّو ورز

گویـا کاسـه ای لبریـز از شـیر بـه مـن داده انـد. از آن نوشـیدم تـا سـیراب شـدم و دیدم که شـیر در 

گوشـتم جریـان می یابـد. چیـزی از آن اضافـه ماْنـد و آن را بـه ابوبکـر  رگ هایـم میـان پوسـت و 

که خداوند به تو بخشـیده  گفتند: »ای رسـول خدا! تعبیرش دانشـی اسـت  دادم.« اصحاب 

کـه بـه ابوبکـر دادی.« آن حضـرت؟ص؟ فرمـود:  گشـتی، چیـزی افـزون ماْنـد  و چـون از آن لبریـز 

ِضـره: 101/1 ]130/1[( یـاض الّنَ »درسـت تعبیـر نمودیـد.«؟ )الّر

ابن  عمـر  از   ]335-334/2 الکبـری:  ]الّطبقـات  ابن سـعد  چـه  آن  نیسـت  یـدن  غلّو ورز آیـا 

گفـت: »ابوبکـر و  از او پرسـیدند و  کـه در بـارۀ فتوادهنـدگان در زمـان رسـول خـدا؟ص؟  آورده 

ْسـد الغابـه: 216/3 ]324/3[؛ الّصواعق 
ُ
عمـر بودنـد؛ و جـز آن دو کسـی را نشناسـم.«؟ بنگریـد به: أ

یـخ الخلفـاء سـیوطی: ص35 ]ص48[� تار المحرقـه: ص10 و 20 ]ص18-34[؛ 

کـه ایـن مـردم را چـه شـده تـا چنیـن  گویـد: کاش مـن و هم مذهبانـم می دانسـتیم  امینـی 

گونـه دروغ هـای دسـته دسـته می سـازند و سـاده دالن  اّدعاهـای بی دلیلـی می تراشـند و ایـن 

 اّمـت را بـه لغزش گاه هـا و امـور بـس زشـت و نابهنجـار می کشـانند و آنـان را از راه روشـن حـق 

و جاده های راستی در شناخت مردان و اندازه های پیشینیان، دور می گردانند!

کتاب: 316/5؛ 87/7 � 1. بنگرید به: همین 
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ک و سخنش خطاب به فاطمه:  آیا این اندیشه ها مخالف نیست با این ندای تشریع گر پا

»آیا خشنود نیستی که تو را به همسری نخستین اسالم آورنده و داناتریِن مسلمانان درآوردم.«؟

و نیز سخنش خطاب به وی: »تو را به همسری بهتریِن اّمتم و داناتریِن ایشان درآوردم.«؟

و نیز این سـخنش: »همانا علی در میان صحابۀ من نخسـتین اسـالم آورنده و داناتریِن 

ایشان است.«؟

و نیز این سخنش: »داناتریِن اّمتم پس از من، علی است.«؟

و نیز این سخنش: »من شهر دانش هستم و علی دروازۀ آن است.«؟

و نیز این سخنش: »علی ظرف دانش من است.«؟

و نیز این سخنش: »علی دروازۀ دانش من است.«؟

و نیز این سخنش: »علی خزانه دار دانش من است.«؟

و نیز این سخنش: »علی انبان دانش من است.«؟

و نیز این سخنش: »من سرای حکمت هستم و علی دِر آن است.«؟

و نیز این سخنش: »من سرای دانش هستم و علی دِر آن است.«؟

کفۀ آن است.«؟ ی دانش هستم و علی دو  و نیز این سخنش: »من ترازو

ی حکمت هستم و علی زبانۀ آن است.«؟ و نیز این سخنش: »من ترازو

و نیز این سخنش: »داناتریِن اّمتم به قضاوت، علی است.«؟

بـه قضـاوت، علـی اسـت.«؟1 و دیگـر نمونه هـای  نیـز ایـن سـخنش: »داناتریـِن شـما  و 

ک و نیـک؟ فـراوان از ایـن سـخنان پـا

آیـا آن رأی هـای بی دلیـل بـا آن چـه در همیـن کتـاب )95/3-101( آوردیم، مخالف نیسـت؛ 

د ششـم، در بخش »اخبار نادر و شـگفت« از سـخنان صحابۀ نخسـتین و 
ّ
و نیز آن چه در مجل

یه،  پیـروان ایشـان بـه نیکـی در بـارۀ دانـش علـی آوردیـم؛ کسـانی همچون: عایشـه، عمـر، معاو

کتاب: 95/3؛ 81-61/6 � 1. بنگرید به: همین 
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عطـاء،  عتبـه،  بـن  هاشـم1  مسـّیب،  بـن  سـعید  حاتـم،  بـن  ابن مسـعود،  َعـدّی   ابن عّبـاس، 

و عبداهلل بن حجل؟

کـه از همه  کجـا می تـوان گفـت کـه در میـان اّمـت، کسـی جـز علی امیرالمؤمنین هسـت 

که  که دانشـوران اجماع نموده اند  گذشـت  کتاب )100/3(  داناتر باشـد؛ پس از آن چه در همین 

علـی، و نـه کسـان دیگـر، میراث بـر دانـش پیامبـر؟ص؟ بوده اسـت؛ و نیـز خبر صحیح رسـیده از 

پسـرعمو  و  ولـّی  و  بـرادر  مـن  هرآینـه  سـوگند!  خـدا  »بـه  فرمـود:  کـه  امیرالمؤمنیـن   موالمـان 

ی سزاوارتر است؟«؟ کسی از من به و و وارث دانش پیامبر هستم؛ چه 

آن  نشـانۀ  دانـش،  از  انـدک  مایـۀ  کـدام  خواب هـا،  آن  درسـتی  فـرض  بـه  کـه  آن  دیگـر 

کـه خلیفـه از دسـت پیامبـر بزرگـوار نوشـید: سـخنش در بـارۀ أّب  کاسـه ای اسـت  باقیمانـدۀ 

کاللـه و پـدر بـزرگ و جـّد پـدری و مـادری و خالفـت و جـز  آن هـا؟ آیـا او و  یـا رأیـش در بـارۀ 

فتـوا می دادنـد؟ ماننـد همیـن چیزهـا  بـه  زمـان رسـول خـدا؟ص؟  دوسـتش در 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ هـر چه  کـه هیـچ چیـز از آن دانـش را پـس از آن  ایـن چـه سـینه ای بـود 

کـه از کوزه  یخـت، تـراوش ننمـود، حال آن  یختـه بـود، در آن نیـز ر را کـه خداونـد در سـینه اش ر

همـان بـرون تـراود که در اوسـت؟

رسـول  از  شـده  نقـل  صحیـح  خبرهـای  آن  مجموعـۀ  بـه  گـر  ا کـه  می دانیـد  نیـک  شـما 

نماییـم  تمّسـک  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  دانـش  در بـارۀ  تابعیـن  و  صحابـه  گفته هـای  و  خـدا؟ص؟ 

یـم و بسـنجیم، الزم می آیـد  کنـار هـم بگذار و آن هـا را بـا ایـن سـخنان در بـارۀ دانـش ابوبکـر 

د خـدا بـر آن دو  و تـا بگوییـم دانـش ابوبکـر از رسـول خـدا نیـز بیش تـر بـود؛ زیـرا پیامبـر و علـی _ در

ی در  کـش و جـان و و خاندانشـان بـاد! _ در فضیلت هـا همتـا بودنـد و علـی هم َمرکـِب بـرادر پا

افتخاراتـش بـود و نیـز وارث دانـش و دروازه و صندوقچـه و ظـرف و خزانـه دار علـم پیامبـر بـود؛ 

کـه همـه یـا بیشـینۀ آنـان، ایـن سـخن را بگوینـد. گمـان نکنـم  و 

که  که وی هاشـم بن عتبۀ مرقال اسـت  کتاب )145/3( گذشـت  1. در چاپ پیشـین »هشـام« درج شـده بود. در همین 
در صفین به شـهادت رسـید.)غ.(
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کـه از غلّو ورزیـدن در بـارۀ ابوحنیفـه و داناتـر شـمردن وی از رسـول خـدا؟ص؟  آری؛ آن کـس 

کـه  گذشـت _ پـروا نـدارد  کتـاب )279/5(  کـه در همیـن  کار قضـاوت، پـروا نمـی ورزد _ چنـان  در 

ابن حـزم  پیـرواِن  گویـد! ای  گونـه سـخن  بـود، همیـن  برتـر   ابوحنیفـه  از  کـه  نیـز  ابوبکـر   در بـارۀ 

ّیه؛ این همان غلّو ورزیدِن بس نفرت انگیز ]و گوش خراش[  و ابن تیمّیه و ابن َکثیر و ابن قّیم جوز

است که به گوش ها می رسد، نه آن چه شیعیان بدان معتقدند!

جلوه های دانش خلیفه

کـه در الّتمهیـد  نـی از دانشـوران پیشـین _ چنـان 
ّ

نخسـتین جلـوۀ دانـش خلیفـه نـزد باِقال

صول الدین )ص191( آمده _ و سّید احمد َزینی َدْحالن از دانشوران پسین _ چنان که در الّسیرة 
ُ
فی أ

الّنبوّیـه ]306/2[، در حاشـیۀ الّسـیرة الحلبّیـه )376/3( آمـده _ آن اسـت کـه وی مـردم را از وفـات رسـول 

گاه نمـود و بـا ایـن سـخن خـدای عزیـز حکیـم، در برابـر عمـر بـن خّطـاب حّجـت آورد: »و  خـدا؟ص؟ آ

گـر او بمیـرد  کـه پیـش از او پیامبـران و فرسـتادگان گذشـتند. پـس ا محّمـد نیسـت مگـر پیامبـر و فرسـتاده ای 

گشـت؟« ]آل عمـران/144[ کشـته شـود، آیـا شـما بـه پشـت سـر ]= جاهلّیـت[ برخواهیـد  یـا 

ایـن دو نویسـنده چـه غافـل مانده انـد که این مسـأله بر هیچ یک از صحابه دشـوار نبوده 

کـه دانـش قـرآن را  کسـانی  کـه ایشـان از دانـش، چنیـن مایـه ای داشـته باشـند! همـۀ  و حاشـا 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ وفـات فرمـوده، بـا توّجـه بـه قانـون طبیعـی   بـا خـود داشـتند، می دانسـتند 

که خداوند در میان انسان ها جاری نموده ]و در این آیات، بدان اشاره شده[ است: ی 
ّ
کل و 

»سپس مّدتی را مقّرر نمود؛ و مّدتی معّین نزد او است.« ]انعام/2[

کس جز به فرمان خدا نمیرد؛ نبشته ای است مّدت دار.« ]آل عمران/145[ »و هیچ 

»هــر اّمتــی را مّدتــی اســت. چــون مّدتشــان ســرآید، نــه ســاعتی بازپــس رونــد و نــه ســاعتی پیــش 

آینــد.« ]یونس/49[

بـا تمّسـک بـه قـرآن عظیـم ]کـه بـه مـرگ پیامبـر تصریـح دارد[  و سـخنان صریـح  و نیـز 

کـه بـر ایـن مطلب داللت  فـراوان از خـود رسـول خـدا؟ص؟ در جای هـا و اجتماع هـای بی شـمار 
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نـام  نیـز بدیـن  بـه همیـن سـبب  الـوداع اسـت و  کـه پرجمعّیت تریـِن آن هـا حّجـة  می نمایـد 

خوانـده شـده اسـت.

کـه عَمـر درگذشـت پیامبـر؟ص؟ را انـکار نمـود، نـه از سـِر نادانـی بدیـن مطلـب بـود؛  ایـن 

زیـرا پیـش از ایـن کـه ابوبکـر آن آیـه را بـرای عمـر بخواَنـد، عمـرو بن زائـده آن را بر عمـر و صحابه 

در مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ خوانـده و بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی همـراه نمـوده بـود: »همانـا 

ی  کننـده اش رو تـو می میـری و آنـان نیـز خواهنـد مـرد.« ]زمـر/30[1 اّمـا ایـن مـرد از آن آیـه و قـراءت 

کـه عمـرو بـن زائـده صحابی بزرگواری بود که رسـول خـدا؟ص؟ در غزوه های  برگرداْنـد، حـال آن 

که در اإلصابه )523/2( آمده  خویش، سـیزده بار او را در مدینه جانشـین خود سـاخت؛ چنان 

است.

کـرد، بـه سـبب سیاسـتی  ی درگذشـت پیامبـر را انـکار نمـود و مـردم را تهدیـد  کـه و ایـن 

کـه از پیـش طّراحـی شـده بـود، بدیـن منظور که اندیشـۀ مردم را از جسـت و جـوی خلیفه  بـود 

یـخ  ی در ُسـْنح2، بیـرون مدینـه، بـه سـر می ُبـرد. )تار کـه ابوبکـر فرارسـد؛ زیـرا و بـازدارد تـا زمانـی 

مـم و الملـوک طبـری: 197/3 ]200/3[؛ الطبقـات الکبـرٰی تألیف ابن سـعد شـمارۀ پیاپی چاپ مصر: 
ُ
األ

ص786 ]265/2[؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 223/4 ]143/4[؛ عیـون األثـر: 339/2 ]433/2[( 

پس این برنامه ای با نقشۀ پنهانی بود.

وفـات  عمـر  کـه  ایـن  بـرای  سـّنت  اهـل  برجسـتگان  از  تـن  چندیـن  کـه  نمی نگریـد  آیـا 

گفتـه اسـت: »ایـن بـه  ی برشـمرده اند؟ یکـی  پیامبـر؟ص؟ را انـکار نمـود، عـذری جـز نادانـی و

سـبب تشـویش خاطـر و آشـفته حالی و غفلـت از امـور و اوضـاِع آشـکار بـود.« )شـرح المقاصـد 

که عقل عمر  گفته اسـت: »وفات پیامبر؟ص؟ سـبب شـد  تفتازانی: 294/2 ]282/5[( و دیگری 

ی نمـرده؛ بلکه به سـوی  کـرد بـه گفتـن این سـخن: ›بـه خدا سـوگند! و گـردد؛ پـس شـروع  تبـاه 

پـروردگارش رفتـه اسـت.‹« )عیـون األثـر ابن سـّید الّنـاس: 339/2 ]433/2[(

دّنّیه تألیف زرقانی: 281/8�
ّ
1. بنگرید به: البدایة و النهایه تألیف ابن کثیر: 243/5 ]262/5-263[؛ شرح المواهب الل

که ابوبکر در آن منزل داشت. بنگرید به: معجم البلدان: 256/3.)غ.( 2. یکی از مناطق حومۀ مدینه 

185/7

)250(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 264

جلوۀ دوم

آن  بـا  و  آورده  خلیفـه  دانـش  از  دیگـر  جلوه هایـی  ص33[  المحرقـه:  ]الّصواعـق  ابن َحَجـر 

ی بـه طـور مطلـق از همـۀ صحابـه داناتـر بـوده اسـت. از جملـۀ آن هـا  کـه و اسـتدالل نمـوده 

کـه بخـاری )الّصحیـح ]978/3[( در زمینـۀ صلـح حدیبّیـه از عمـر بـن خّطاب با  روایتـی اسـت 

کـرده اسـت: »نـزد پیامبـر؟ص؟ رفتـم و گفتـم: ›ای پیامبـر خدا! آیا تو به راسـتی  ذکـر سـند روایـت 

گفتـم: ›آیـا مـا بـر حـق نیسـتیم و دشـمن مان بـر  پیامبـر خداونـد نیسـتی؟‹ فرمـود: ›هسـتم.‹ 

ـت تـن دهیـم؟‹ فرمـود: ›همانـا 
ّ
باطـل؟‹ فرمـود: ›آری.‹ گفتـم: ›پـس چـرا مـا در دینمـان بـه ذل

مـن رسـول خـدا هسـتم و خداونـد را هرگـز نافرمانـی نکنم و او یاور من اسـت.‹ گفتـم: ›آیا به ما 

کـه بـه زودی بـه خانـۀ خـدا درمی آییـم و در پیرامونـش طـواف می کنیـم؟‹ فرمـود:  نمی گفتـی 

کـه همیـن امسـال بـدان درمی آییـم؟‹ گفتـم: ›نه.‹ فرمـود: ›پس  ›آری؛ اّمـا آیـا بـه تـو خبـر دادم 

بـدان درخواهـی آمـد و در پیرامونـش طواف خواهی کرد.‹ سـپس نـزد ابوبکر رفتم و گفتم: ›ای 

گفتم: ›آیا ما بر حق نیسـتیم  گفت: ›آری.‹  ابوبکر! آیا او به راسـتی پیامبر خداوند نیسـت؟‹ 

ـت تـن دهیـم؟‹ 
ّ
گفتـم: ›پـس چـرا در دینمـان بـه ذل گفـت: ›آری.‹  و دشـمنمان بـر باطـل؟‹ 

ی رسـول خـدا؟ص؟ اسـت و پـروردگارش را نافرمانـی نکنـد و خـدا یاور  گفـت: ›ای مـرد! همانـا و

ی  گفتم: ›آیا و که به خدا سـوگند! او بر حق اسـت.‹  کن؛  ی  او اسـت. پس از او سـخت پیرو

ِگـرد آن طـواف می کنیم؟‹ گفـت: ›آری؛  بـه مـا نمی گفـت کـه بـه زودی بـه خانـۀ خـدا درآمـده، 

گفـت: ›پـس هرآینـه  گفتـم: ›نـه.‹  کـه همیـن امسـال بـدان درمی آیـی؟‹  اّمـا آیـا خبـرت داد 

بدان درآمده، طوافش خواهی نمود.‹«

که ابوبکر به نبّوت رسول خدا ایمان  گوید: آیا در این روایت چیزی جز این هست  امینی 

داشته و به طبیعت حال، هر که بدین اعتقاد بگرود، باور دارد که آن حضرت؟ص؟ پروردگارش 

گزیر تحّقق یابد، خواه در  که آورده، نا را نافرمانی نکند و خداوند یاور او است و هر وعده ای 

گر برای آن  گر برای آن زمانی معّین یاد شده باشد _ و خواه در زمانی نامعّین _ ا زمان معّین آن _ ا
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زمانی معّین یاد نشده باشد _ ؛ پس هرگاه زود تحّقق نیابد، نباید در آن تردید ورزید؟

کـه همـۀ  ایـن، نهایـت وصـف ابوبکـر بـه موجـب ایـن حدیـث اسـت؛ و آن چیـزی اسـت 

کـه  مسـلمانان از آن بهـره دارنـد و ویـژۀ ابوبکـر نیسـت. پـس چـه داللتـی اسـت در آن بـر ایـن 

را  سـؤال  همیـن  دیگـر  صحابـی  هـر  از  عمـر  گـر  ا اسـت؟  بـوده  داناتـر  صحابـه  همـۀ  از  ابوبکـر 

می نمـود، چیـزی جـز هماننـد پاسـخ ابوبکـر و همسـان سـخن رسـول خـدا؟ص؟ را نمی شـنید. 

کـه در دل خویـش بـاوری  کسـی را نمی یابیـد  گونه انـد و  همـۀ مسـلمانان تـا پایـان دنیـا همیـن 

یـد، پاسـخی جـز آن  ی در میـان بگذار بـا و جـز ایـن داشـته باشـد و چـون سـخنی چنیـن را 

کسـی دیگـر از صحابـه در میـان نهـاد و پاسـخی جـز  نمی یابیـد. آیـا عمـر چنیـن سـخنی را بـا 

ایـن شـنید تـا بـا آن بـه داناتـر بـودن ابوبکـر از همـگان یـا از برخـی ]همچـون خلفـای راشـدین[ 

از  یکـی  می خواسـت  داد،  پاسـخ  عمـر  بـه  کـه  گاه  آن  خـدا؟ص؟  رسـول  آیـا  گـردد؟  اسـتدالل 

ی، او را داناتریِن  دانش هـای پیچیـدۀ خویـش را بیـان فرمایـد تـا مطابق بودن پاسـخ ابوبکر بـا و

همـۀ صحابـه سـازد؟

ی، لفـظ روایـت را بـه عمـد حـذف  ابن َحَجـر، خـود، ایـن همـه را می دانـد و از همیـن رو

نمـوده و )الّصواعـق المحرقـه: ص19 ]ص33[( چنیـن آورده اسـت: »ابوبکـر از مجتهـدان بـزرگ، 

بلکـه داناتریـِن همـۀ صحابـه بـود. این سـخن دلیل های آشـکار دارد؛ از جملـه آن چه بخاری 

کـه عمـر در ماجرای صلـح حدیبّیه، از رسـول خدا؟ص؟  ی بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد  و جـز و

ت دادیـم؟‹ و پیامبر؟ص؟ 
ّ
در بـارۀ آن صلـح پرسـش نمـود و گفـت: ›چـرا مـا در دینمان تن به ذل

کـه از رسـول خـدا؟ص؟  ی را پاسـخ فرمـود. سـپس نـزد ابوبکـر رفـت و از او نیـز همـان سـؤال را  و

گاه بوده باشـد؛ و ابوبکر همان پاسـخ  کـه ابوبکـر از پاسـخ پیامبـر؟ص؟ آ کـرد، بـی آن  نمـوده بـود، 

ی داد.« کاست به و پیامبر را بی کم و 

که در این میان، ابوبکر مسأله ای دشوار را حل نموده یا  ابن َحَجر چنین وهم می افکَند 

ی آن از دلیل های آشکار بر داناتر بودن او  کاو که وا گشوده  یکی از پیچیدگی های علوم را وا
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کاوشگران او را  که ذّره بین  کند؛  از همۀ صحابه به شمار می رود! ابن َحَجر هر چه خواهد، 

می پاید و خداوند در پیگرد و حسابرسی او است!

جلوۀ سوم

که برای داناتر بودن ابوبکر از همۀ صحابه آورده،  از دیگر دلیل های آشکار نزد ابن َحَجر 

کرده است: »چون  گونۀ مرسل از عایشه )الّصواعق المحرقه: ص19( روایت  که به  سخنی است 

رسول خدا؟ص؟ وفات فرمود، نفاق سر برآوْرد و عرب آهنگ بازگشت به کفر نمود و انصار خود 

کوه های استوار فرود می آمد، آن ها را درهم  گر آن چه بر پدر من فرود آمد، بر  کشیدند. ا کنار  را 

می شکست! مسلمانان در هیچ موضوعی اختالف نکردند، مگر این که پدر من بار سنگین 

یم؟‹  ک سپار کجا به خا گفتند: ›رسول خدا؟ص؟ را  گرفت.  آن و سامان دهی آن را بر عهده 

گفت: ›از رسول خدا؟ص؟ شنیدم  که پاسخ این پرسش را بداند. ابوبکر  کس را نیافتیم  هیچ 

که زیر بستر مرگش دفن می گردد.”‹ سپس  که فرمود:“هیچ پیامبری درنمی گذرد، مگر این 

کسی را دارای دانش نیافتیم. ابوبکر  ی دچار اختالف شدند و ما در این زمینه،  در میراث و

که به عنوان صدقه  گفت: ›از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که فرمود:“ما جماعت پیامبران چیزی 

کسی نباید آن را از ما به ارث ببرد.”‹« می نهیم، 

ایـن  کـه  گفتـه  دانشـوران  از  »یکـی  گویـد:  ص34[  المحرقـه:  ]الّصواعـق  ابن َحَجـر  سـپس 

کـه او را در مّکـه، زادگاه و مـکان  نخسـتین اختـالف میـان صحابـه بـود. برخـی بـر آن شـدند 

کـه  کننـد؛ برخـی در مسـجدش؛ بعضـی در بقیـع؛ و برخـی در بیـت الَمْقـِدس  رشـدش، دفـن 

نمـود.  آنـان عرضـه  بـه  را  ابوبکـر دانـش خویـش  کـه سـرانجام  آن  تـا  آرامـگاه پیامبـران اسـت 

گویـد: ›در میـان مهاجـران و انصـار، ایـن حدیـث و سـّنت تنهـا از آِن صّدیـق بـود  ابن زنجویـه 

کردنـد.‹« کـه اصحـاب در ایـن زمینـه بـه او رجـوع 

امینـی گویـد: نهایـت آن چـه در این حدیث مرسـل از عایشـه آمده، این اسـت که ابوبکر 

کـه از ذهن حاضران در آن دو جایـگاه دور افتاده  دو حدیـث از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت نمـوده 
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گـر بـا ایـن دو روایـت، ابوبکـر از همـۀ صحابه، حّتی از غیر حاضـران در آن صحنه، داناتر  بـود. ا

گفتـن1  و تیـری در  گمـان سـخن  ی حـدس و  گفتـن ابوبکـر، از رو گـردد _ هرچنـد ایـن حدیـث 

یکـی انداختـن باشـد! _ پـس چـه بایـد گفت در بارۀ کسـانی که هزاران هـزار حدیث روایت  تار

کـه همـه یـا بیشـینۀ آن هـا از ذهـن ابوبکـر دور مانـده و بـا ایـن حـال، هیـچ یـک از  نموده انـد 

ایشان داناتریِن صحابه یا دست کم داناتر از ابوبکر شمرده نشده است؟

کـه موضـوع أّب و کاللـه و پدربـزرگ و جـّد مـادری و پـدری و دیگـر  آیـا همیـن ابوبکـر نبـود 

ی بـود؟ آیـا او سـّنت شـریف را از کسـانی چـون مغیـرة بن شـعبه  نـکات نـادر و شـگفت از آِن و

گویـا  یافـت نمی کـرد؟  و محّمـد بـن مسـلمه و عبدالّرحمـان بـن سـهیل و دیگـر مـردم عـادی در

ابن َحَجـر مـردم را بـا خویشـتن می سـنجد و گمـان می کنـد که آنان زادگان سـنگ هسـتند و در 

کـه آن چه صحابه از ایـن بانگ های  آن چـه می شـنوند، نمی اندیشـند! آیـا ایـن مـرد نمی گویـد 

یافتند، چـه بود )؟(: رسـول خـدا؟ص؟ در

1. میان قبر و منبر من، باغی است از باغ های بهشت.

2. میان خانه و منبر من، باغی است از باغ های بهشت.

3. میان حجرۀ من تا منبرم، باغی است از باغ های بهشت.

4. میان منبرم و خانۀ عایشه، باغی است از باغ های بهشت.

کـه در باغـی از باغ هـای بهشـت نمـاز بگـزاَرد، میـان قبـر  گـردد از ایـن  کـه شـادمان  5. هـر 

و منبـرم نمـاز بخواَنـد.

کرده انـد:  روایـت  ذکـر سـند  بـا  کسـان  ایـن  را  احادیـث، حدیـث نخسـت  آن  میـان  در 

اإلیمـان  )شـعب  بیهقـی  منصـور؛  بـن  سـعید  عبدالـّرّزاق؛  472/3[؛  ]المسـند:  احمـد  بخـاری2؛ 

1. در متن »التهّجم« آمده، ولی با توجه به سیاق، گویا »التهّجس« درست باشد و ترجمه بر این اساس صورت گرفت. )ن.(

2. آن را انصـاری )تحفـة البـاری علـٰی صحیـح البخـاری( _ چـاپ شـده در ذیـل إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح البخـاری 
کـرده اسـت. گـزارش  )412/4( _ از یـک نسـخۀ صحیـح بخـاری 

188/7
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األوسـط:  المعجـم  227/12؛  الکبیـر:  ]المعجـم  َطَبرانـی  44/4[؛  ]المسـند:  بـّزار  خطیـب؛  ]491/3[(؛ 

کر از طریـق جابـر و  360/1 و 412[؛ داَرُقْطنـی؛ ابوُنَعیـم ]حلیـة األولیـاء: 324/9[؛ سـمویه؛ و ابن عسـا

سعد بن ابی وّقاص و عبداهلل بن عمر و ابوسعید خدری.

صحیـح  لشـرح  الّسـاری  إرشـاد  290؛  و   228/11 بغـدادی:  خطیـب  بغـداد  یـخ  تار بـه:  بنگریـد 

گفتـه  بـّزار را صحیـح شـمرده و  ی سـند  تألیـف َقسـَطالنی: 413/4 ]491/4-492[ _ و البخـاری 

یانی سراسـر ثقه اسـت.« _ ؛ کنز العّمال: 254/6  اسـت: »این حدیث نزد بّزار دارای سـندی با راو

ی بـر صحیـح مسـلم ]161/9[، در حاشـیۀ اإلرشـاد: 103/6؛ تحفـة البـاری  ]260/12 و 261[؛ شـرح َنـَوِو

علـٰی صحیـح البخـاری، در ذیـل اإلرشـاد: 412/4 نیـز َسـْمهودی )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی؟ص؟ : 

303/1 ]427/2-428[( آن را از صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری حکایـت نمـوده و از طریـق بـّزار، 

صحیـح شـمرده اسـت.

ِترِمـذی  مسـلم؛  بخـاری؛  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  دوم  حدیـث 

109/1[؛  ]المسـند:  ابو َیْعلـٰی  داَرُقْطنـی؛  71/3[؛  469/2-470؛  ]المسـند:  احمـد  675/5[؛  ]الّسـنن: 

بـّزار ]المسـند: 44/4[؛ نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 257/1[؛ عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 182/3[؛ َطَبرانـی 

]المعجـم الکبیـر: 255/23؛ المعجـم األوسـط: 101/1؛ المعجم الّصغیـر: 122/2[؛ ابن نّجار از طریق جابر 

و عبـداهلل بـن عمـر و عبـداهلل ماِزنـی و ابوبکـر.

کتـاب صـالة: بـاب »فضـل مـا بیـن القبـر  بنگریـد بـه: صحیـح بخـاری ]399/1؛ 667/2[، 

کتـاب حـج: بـاب »فضـل مـا بیـن قبـره؟ص؟  کتـاب حـج؛ صحیـح مسـلم ]179/3[،   و المنبـر«، و 

صـول: 323/3 ]375/3[؛ تمییـز الّطّیـب مـن الخبیـث: ص139 
ُ
و منبـره«؛ تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

ی ایـن حدیـث را مـورد اّتفـاق همـگان دانسـته اسـت _ ؛ کنوز الّدقائق فـی حدیث خیر  ]ص161[ _ و

ی  کنـز العّمـال: 254/6 ]259/12 و 260 و 261[؛ الجامـع الّصغیـر ]489/2[ _ و ئـق: ص129 ]82/2[؛  الخال

آمـده، حدیثـی  القدیـر )433/5(  فیـض  کـه در  گفتـه اسـت: »چنـان  و  را صحیـح شـمرده  آن 

اسـت متواتـر.« _ ؛ تحفـة البـاری علـٰی صحیـح البخـاری، در ذیـل اإلرشـاد: 412/4؛ وفاء الوفـا بأخبار دار 
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بـّزار صحیـح شـمرده  بـا سـند احمـد و  کـه آن را  المصطفـٰی؟ص؟ : 302/1 و 303 ]426/2 و 428[ 

است.

352/3[؛  ]المسـند:  احمـد  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  سـوم  حدیـث 

یـخ بغداد  شاشـی؛ سـعید بـن منصـور؛ خطیـب از طریـق جابـر و عبـداهلل ماِزنی، چنـان که در تار

مسـلم  صحیـح  بـر  ی  َنـَوِو شـرح  ]260/12[(؛   254/6( العّمـال  کنـز  آمـده؛   )360/3( بغـدادی  خطیـب 

�)103/6( اإلرشـاد  حاشـیۀ  در   ]161/9[

حدیـث چهـارم را در المعجـم األوسـط َطَبرانـی از طریـق ابوسـعید خـدری می یابید؛ چنان 

کـه در إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح البخـاری )413/4 ]492/4[( و وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی؟ص؟ 

)303/1 ]427/2[( آمـده اسـت.

حدیـث پنجـم را دیلمـی ]الفـردوس بمأثـور الخطـاب: 538/3[ از طریـق عبیـداهلل بـن لبیـد 

گـزارش شـده اسـت. کـه در کنـز العّمـال )254/6 ]260/12[(  آورده؛ چنـان 

کـه چگونـه آنـان در  گویـم  گویـد: »مـن  ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 193/3 ]39/13[( 

کـه خـود وی بـه ایشـان فرمـوده بـود: ›مـرا بـر  مـکان دفـن پیامبـر دچـار اختـالف شـدند، حـال آن 

تخـت خـودم در همیـن خانـه ام بـر کنـارۀ قبـرم قـرار دهیـد!‹؟ ایـن سـخن صراحـت دارد که وی 

در همـان خانـه کـه ایشـان را در آن جـا گـردآورده بـود، یعنـی خانۀ عایشـه، دفن خواهد گشـت.«

257/2[؛  الکبـرٰی:  ]الّطبقـات  ابن سـعد  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 62/3[؛ بیهقـی ]دالئـل الّنبـّوه: 232/7[؛ َطَبرانـی  ابن منیـع؛ حا

تألیـف   )]484/2[  276/2( الکبـرٰی  الخصائـص  در  کـه  چنـان  ابن مسـعود،  طریـق  از  )األوسـط( 

حافظ سیوطی آمده است.

آیـا ابن َحَجـر می پنـدارد کـه پـس از ایـن احادیث باز هم صحابه نمی دانسـته اند کـه آن باغ 

گـزاردن در آن، امرشـان  ک بدانـان خبـر داد و بـه نمـاز  کـه پیامبـر پـا قدسـی کجـا بـود؛ همـان جـا 

کـه آنـان قبـر و منبـر و بـاغ میـان آن دو را شـناختند و حـّد و حـدودش را بـا  فرمـود؟ یـا می پنـدارد 

189/7
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گیـری از پیامبـر؟ص؟ از نزدیـک دریافتنـد؛ اّمـا بـاز در بـارۀ مدفن شـریف ایشـان دچـار اختالف  فرا

شدند و ابوبکر آن را آشکار کرد و بدین سان، داناتریِن همۀ ایشان شد؟

کـه رسـول خـدا؟ص؟ آن را  گـر آن روایـت دفـن صحیـح باشـد، بایسـته بـود  افـزون بـر ایـن، ا
]تنهـا[ بـرای کسـی کـه وصّیـت نمـوده بـود تـا بشـویدش و دفنش نمایـد، تصریح کنـد )الطبقات 
الکبـرٰی:  پیاپـی: ص798 و 801 ]278/2 و 280-281[؛ الخصائـص  ابن سـعد: شـمارۀ  تألیـف  الکبـرٰی 

ک  276/2 و 277 ]482/2 و 483[(؛ بـرای همـان کـس کـه عهـده دار شسـتن و کفـن کردن و به خا

کـه می دانسـت  کسـی  سـپردنش بـود )الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: ص798 ]278/2[(؛ بـرای 
ک خواهد سـپرد _ چنان  شـبانگاهان و بـدون حضـور کسـی از غیـر خویشـاوندانش، او را بـه خا
که در آن مکان حضور نداشـت و در آن  کسـی  گذشـت _ و نه برای  کتاب )ص75(  که در همین 
گشته بود. معّین ساختن جای دفن از مهم ترین چیزهایی  هنگام، ُچرِت خواب بر وی چیره 
اسـت کـه هـر کـس بـدان وصّیـت می کنـد، چه رسـد به سـرور آدمیان! همین نظرداشـت اسـت 
کـرده، پشـتیبانی  کـه ابو َیْعلـٰی ]المسـند: 279/8[ بـا ذکـر سـند روایـت  کـه روایـت دیگـر عایشـه را 
می نمایـد؛ هرچنـد بـا حدیـث دیگـر وی تعـارض دارد. او گویـد: »در مکان دفن رسـول خدا؟ص؟ 
اختـالف نمودنـد و علـی گفـت: ›دوست داشـتنی ترین جـای نـزد خداوند همان مکانی اسـت 
کـه پیامبـرش در آن وفـات فرمـود.‹« )الخصائـص الکبـرٰی: 278/2 ]486/2[( شـاید آن روایـت دفـن 

نیـز بـرای رویارویـی بـا همین حدیث سـاخته شـده باشـد!

کـه ابن َحَجـر بیـان  گویـی درگرفتـه بـود _ چنـان  گفـت و  ک  گـر در بـارۀ دفـن آن پیکـر پـا ا

می نمایـد _ زبـان بـه زبـان نقـل می گشـت و در سـیره ها و مجموعه هـا بـه نقـل از صحابۀ حاضر 

در آن روز و ناظـران صحنـۀ هیاهـو و شـنوندگان آن غوغـا نقـل می شـد و تنهـا صفحه هـای 

الّصواعـق المحرقـه و کتاب هـای هماننـد آن از آثـار پسـینیان، بـه نقـل آن نمی پرداخـت و همین 

یـک روایـت ویـژۀ عایشـه در بـارۀ آن یافـت نمی شـد. و چگونه تنها عایشـه این روایـت را آورده؛ 

کـه در دل شـب  گاه  گویـد: »مـا از دفـن رسـول خـدا؟ص؟ باخبـر نشـدیم، مگـر آن  کـه خـود  همـو 

صدای بیل ها را شنیدیم.«1؟

کتاب: ص75� 1. بنگرید به: همین 
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ـــده را  ـــتن آن ش ـــت داش ّی
ّ
کل ـــای  ـــه اّدع ک ـــث  ـــن حدی ـــودن ای ـــه دروغ ب ک ـــزی  ـــتین چی نخس

کـــه حضـــرت آدم؟ع؟ ، نخســـتیِن پیامبـــران، در مّکـــه وفـــات نمـــود  نشـــان می دهـــد، آن اســـت 

کـــوه ابوُقَبیـــس در مّکـــه  ـــا در  ـــر آن هبـــوط نمـــوده بـــود و ی کـــه از بهشـــت ب کوهـــی در هنـــد  کنـــار  و 

مـــم و الملـــوک طبـــری: 80/1 و 81 ]161/1 و 162[؛ العرائـــس َثْعلبـــی: 
ُ
یـــخ األ ک ســـپرده شـــد. )تار بـــه خـــا

یـــخ ابن اثیـــر: 22/1 ]61/1[؛ البدایـــة و النهایـــه تألیـــف ابن َکثیـــر: 98/1  ص29 ]ص48[؛ الکامـــل فـــی الّتار

ـــرون1، از  ـــوه حب ک ـــاری در  ـــاد! _ غ د ب و ـــش و او در ـــا و خاندان ـــر م ـــر پیامب ـــل _ ب ـــم خلی ـــز ابراهی ]110/1[( و نی

عفـــرون بـــن صخـــر خریـــد و ســـاره را در آن دفـــن نمـــود و ســـپس خـــودش و فرزنـــدش اســـحاق 

گشـــتند. همچنیـــن یعقـــوب؟ع؟ در مصـــر وفـــات نمـــود و یوســـف؟س؟ از  نیـــز در آن دفـــن 

ـــا او را نـــزد خانـــواده اش  کـــه همـــراه جنـــازۀ پـــدرش بیـــرون شـــود ت پادشـــاه مصـــر اجـــازه خواســـت 

گشـــت و یعقـــوب  دفـــن نمایـــد. پادشـــاه بـــه او اجـــازه داد و یوســـف همـــراه بـــزرگان مصـــر بیـــرون 

مـــم و الملـــوک طبـــری: 161/1 و 169 ]312/1 و 
ُ
یـــخ األ کـــوه حبـــرون دفـــن نمـــود. )تار را در غـــاری در 

330[؛ معجـــم البلـــدان: 208/3 ]212/2[؛ البدایـــة و النهایـــه تألیـــف ابن َکثیـــر: 174/1 و 197 و 220 ]202/1 و 

226 و 253[(

جلوۀ چهارم

اّمـا روایـت ارث؛ ابن َحَجـر بسـیار زود سـخن خـود را در ایـن زمینـه نقـض نمـوده اسـت. 

ی در یـک جـا )الّصواعـق المحرقـه: ص19 ]ص34[( ایـن بیـان را ویژۀ ابوبکر و نشـانه ای آشـکار بر  و

ی می شـمارد و در جـای دیگـر )الّصواعـق المحرقـه: ص21 ]ص39[( بـر آن اسـت  داناتریـن بـودن و

کـه علـی و عّبـاس و عثمـان و عبدالّرحمـان بـن عـوف و زبیـر و سـعد و همسـران پیامبـر، آن را 

کـه پیامبـر؟ص؟ چنیـن فرمـوده اسـت.  گویـد: »همـۀ اینـان می دانسـتند  ی  کرده انـد. و روایـت 

کـه ایـن روایـت را بـه خاطـر آوْرد و سـپس دیگـران نیـز آن را بـه  پـس نخسـت تنهـا ابوبکـر بـود 

خاطـر آوردنـد.«

مـم و الملوک طبری: 
ُ
یـخ األ مـم و الملـوک طبـری، جیـرون آمـده کـه حبـرون درسـت اسـت. ]در آن طبـع از تار

ُ
یـخ األ 1. در تار

312/1 کـه نـزد ما اسـت، حبـرون آمده اسـت. )غ.([
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کالم  از  را  او  اخیـر،  سـخن  در  چیـز  چـه  چیسـت؟  ی  و سـخن  دو  میـان  تناقـض  ایـن 

نخسـتش غافـل نمـوده اسـت؟ آیـا از ایـن کـه کسـی در  بـار نخسـت چیـزی را بـه خاطـر بیـاوَرد 

کـه می بینیـد، این هر  یـا پیش تـر بـدان زبـان بگشـاید، داناتریـن بـودن تـراوش می گـردد؟ چنـان 

دو هیچ امتیازی را ایجاد نمی کنند، مگر نیرومندی حافظه و نه دانش را.

که آن را برای خاندانش  گر رسـول خدا؟ص؟ چنین فرموده بود، بایسـته بود  افزون بر این، ا

ی را می نمودنـد، آشـکار نمایـد تـا عذرهـای ایشـان  کـه اّدعـای میـراث بـردن از و و بسـتگانش 

کریـم و سـّنت شـریف در بـارۀ ارث، از میـان  را بـرای اسـتناد بـه دلیل هـای عـام از آیـات قـرآن 

کیـن ورزی در پـی آوَرد   بـردارد و در آن میـان، غوغـا و بگومگویـی نماَنـد تـا محنت انگیـزی و 

این هـا  همـۀ  و  نکنـد1  وفـات  پـدرش  اصحـاب  بـر  کی  خشـمنا حـال  در  کـش  پا تـن  پـارۀ  و 

کینـه و دشـمنی در نسـل های پسـین و میـان پیـروان هـر دو فرقـه نگـردد، حـال آن  خاسـتگاه 

کسـان پیونـد  کـه رسـول خـدا؟ص؟ مبعـوث شـد تـا آن ناهنجاری هـا را بزدایـد و میـان اّمت هـا و 

بـرادری برقـرار نمایـد.

گاه نکـردن خانـواده و بسـتگانش بـه ایـن  کـه از آ آیـا پیامبـر؟ص؟ بـه فتنه هـای پـس از خـود 

حکـم ویـژۀ خـود _ کـه قانون ارث در شـریعت را تخصیـص می زند _ برمی خاسـت، بینا نبود؟ 

یدادها و فتنه ها  که دانش سرنوشـت ها و مصیبت ها و رو که او چنین باشـد، حال آن  حاشـا 

و جنگ ها نزد او بود!

کبـری  کبـر، امیرالمؤمنیـن، و همسـرش صّدیقـۀ  ا اّدعـای صّدیـق  کـه  یـد  گمـان دار آیـا 

کـه دارایـی بـه ارث رسـیده از پیامبـر؟ص؟  _ صلـوات خـدا بـر آن دو و خاندانشـان بـاد! _ در برابـر ابوبکـر 

ی  گرفتـه بـود، پـس از دانسـتن آن سـّنِت اّدعـا شـده و تصدیـق نمـودن آن، رو را در اختیـار 

گردانـدن از ایـن سـّنت بـه سـبب اندوختـن دارایـی ]فانـی[ دنیـا بـود؛ یـا بـدان چـه ابوبکـر آوْرد، 

گاه بودنـد؟ مـا بـا اسـتناد به کتاب و سـّنت، سـاحت آن دو را پیراسـته از ایـن می دانیم که  نـاآ

د خواهد آمد.
ّ
1. تفصیل این سخن در همین مجل
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ی گرداننـد و یـا بـر اثـر نادانی، از اسـتواری حّجتشـان در دعوا  م را بداننـد و از آن رو
ّ
سـّنتی مسـل

کاسـته شـود!

کتـاب و سـّنت، تصدیـق می گـردد، در بـارۀ  چـرا سـخن ابوبکـر در ایـن اّدعـای مخالـف 

کـه  کـه جـز از جانـب وارثـان پیامبـر؟ص؟ و وصـّی او دانسـته نمی شـود؛ همـان وصـّی  چیـزی 

رسـول خدا؟ص؟ از آغاز دعوت خویش در محفل ها و همایش ها به وصایت او بانگ برآوْرد1؟ 

کـش در بـارۀ بخشـش  بـرای اّدعـای حضـرت صّدیقـه و همسـر پا گـوش شـنوایی  چـرا هیـچ 

کـه ایـن جـز  از سـوی آن دو تـن دانسـته  فـدک از جانـب رسـول خـدا؟ص؟ یافـت نشـد، حـال آن 

نمی گشت؟

رسـول  »همانـا  گفـت:  ابوبکـر  بـه  فاطمـه  کـه  نمـوده  نقـل  پـدرش  از  جعونـه  بـن  مالـک 

خـدا؟ص؟ فـدک را ویـژۀ مـن سـاخت؛ پـس آن را بـه مـن ِده!« و علـی بـن ابی طالـب نیـز بـه سـود 

گواهـی دیگـر از او خواسـت و اّم ایمـن بـه سـودش شـهادت داد. ابوبکـر  گواهـی داد. ابوبکـر  او 

گواهـی دو مـرد یـا یـک مـرد و دو زن  کـه تنهـا  گفـت: »ای دختـر رسـول خـدا! تـو خـود می دانـی 

اعتبـار دارد.« پـس فاطمـه بازگشـت.

گفـت: »فـدک را بـه مـن ده؛  کـه فاطمـه؟اهضر؟ بـه ابوبکـر  در روایـت خالـد بـن طهمـان آمـده 

گـواه خواسـت و فاطمـه،  کـه همانـا رسـول خـدا؟ص؟ آن را از آِن مـن سـاخت!« پـس ابوبکـر از او 

گواهـی دادنـد. ابوبکـر  ی  گـواه آوْرد و آن دو بـه سـود و اّم ایمـن و ربـاح، غـالم پیامبـر؟ص؟ ، را 

گفـت: »ایـن چیـزی اسـت کـه جـز گواهـی یک مـرد و دو زن در آن اعتبـار ندارد.« )فتـوح البلدان 

َبـالُذری: ص38 ]ص44[(

کــه  کســی اســت  ی بــود؟ او همــان  کــه خشــم صّدیقــۀ طاهــره؟اهس؟ از چــه رو دیگــر آن 

ــه ســبب خشــنودی فاطمــه،  ــد ب ــا خداون ی نقــل شــده اســت: »همان ــارۀ و کــش در ب ــدر پا از پ

کــه پــدرش  ی از حکمــی  گــردد و بــه ســبب خشــمش، خشــمگین شــود.«2 آیــا و خشــنود 

کتاب: 278/2� 1. بنگرید به: همین 

د نیز در این زمینه سخن خواهد رفت.
ّ
کتاب: 20/3. در همین مجل 2. بنگرید به: همین 
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گشــت؟ »و از روی هــوا و هــوس ســخن نگویــد؛ جــز وحیــی نیســت  بیــان فرمــوده بــود، خشــمگین 

م را تأییــد 
ّ
ی آن حکــم مســل کــه چنیــن باشــد! و یــا و کــه فروفرســتاده شــود.« ]نجــم/3 و 4[ حاشــا 

کــه راســتگویی امیــن ]= ابوبکــر[)!( از آن حضــرت روایــت نمــود تــا فرمــان  نمی کــرد؛ حکمــی را 

یــج و جــاری ســازد؟ مــا ســاحت پــارۀ تــن پیامبــر را _ کــه بــه تصریــح آیــۀ تطهیــر،  شــریعت را ترو

ــد؛  ــود _ از ایــن ننــگ پیراســته می دانیــم. پــس تنهــا وجــه ســوم می ماَن از پلیدی هــا پیراســته ب

ی را مّتهــم می شــمْرد یــا در روایتــش خللــی می دیــد و آن را  ی آن راو کــه و و آن، ایــن اســت 

ــت. ــّنت می دانس ــاب و س کت ــا  ــف ب ــی مخال حکم

همیـن بـود کـه وی را واداشـت تـا روسـری اش را بـر سـر نمایـد و چـادرش را بـر خـود پیچـد 

و همـراه گروهـی از یـاران و خادمـان و زنـان قومـش حرکـت کنـد، در حالـی کـه بـر زمیـن دامـن 

می کشـید و راه رفتنـش از راه رفتـن رسـول خـدا هیـچ کـم نداشـت تـا آن کـه بـر ابوبکـر درآمـد کـه 

در میان جمعی از مهاجران و انصار و جز آنان قرار داشـت. پس در برابر وی پارچه ای آویختند 

و سـپس چنان ناله برآورد که همۀ ایشـان از آن به گریه درآمدند و مجلس به لرزه افتاد. سـپس 

اندکـی درنـگ نمـود تـا صـدای پیچیـده در گلوی مردم فرونشسـت و جوشـش آنـان آرام گرفت؛ 

پـس سـخن خویـش را بـا حمـد و سـتایش خداونـد؟زع؟ و درود بـر رسـول خـدا؟ص؟ آغـاز نمـود و 

کنون شـما اّدعـا می کنید که  آن گاه، گفـت آن چـه را کـه گفـت. از جملـۀ سـخنانش این بود: »ا

مـا را میـراث نباشـد؟ ›آیـا حکـم روزگار جاهلّیـت را می جوینـد؟ و بـرای مردمـی کـه یقیـن دارنـد، حکم چه 

کسـی نیکوتـر از حکـم خـدا اسـت؟‹ ]مائـده/50[ ای پسـر ابوقحافـه! آیـا تـو از پـدرت میـراث می بـری و 

مـن از پـدر خویـش میـراث نمی بـرم؟ همانـا چیـزی سـاختگی و شـگفت آوردی! پـس ایـن بـاِر 

کـه  نمایـد؛  دیـدار  تـو  بـا  برانگیختنـت  روِز   کـه  بگیـر  را  گنـاه  مهّیـا گشـتۀ  کامـاًل  و  آمـاده شـده 

خداونـد، نیکـو داوری اسـت و محّمـد، نیکـو مّدعـی و قیامت، نیک وعـده ای؛ و در آن لحظه، 

باطل پردازان زیانکار گردند.« آن گاه، به سوی قبر پدرش؟ص؟ روی نمود و گفت:
گــر خــود بــودی، ســختی ها چنیــن  کــه ا خ داد  پــس از تــو ماجراهــا و اختاف هــای ســنگین ر

ــود. ــنگین نب ــراوان و س ف
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ــد؛  ــه پریشــانی افتادن ــاران رحمتــش را؛ و مردمــت ب ــْن ب ــه زمی ک ــان  ــم، چن ــو را از دســت دادی ت

پــس در میــان مــا بــاش و غایــب مبــاش!

ک و شــن میــان  کــه رحلــت نمــودی و خــا گاه  کاش پــس از تــو مــرگ بــه دیــدار مــا می آمــد، آن 

مــا و تــو جدایــی افکنــد!

ــد: 93/4  ــف ابن ابی الحدی ــه تألی ــج الباغ ح نه ــر ــور: ص12 ]ص23[؛ ش ــاء ابن طیف ــات الّنس )باغ

ــاء: 120/8 ]122/4[( ــام الّنس ]251/16[؛ أع

ک سـاخت  ی _ صّلـی اهلل علیهـا _ را بـر مخالفـش خشـمنا کـه و  ایـن اسـت همـان چیـزی 

کـه بـه تفصیـل  و سـبب شـد تـا پـس از هـر نمـاز تـا واپسـین نفسـش بـر او نفریـن نمایـد؛ چنـان 

خواهـد آمـد.

گفتـۀ  ّیـت دارد یـا ویـژۀ پیامبـر مـا؟ص؟ اسـت؟ 
ّ
کل آیـا ایـن حکـم در میـان همـۀ پیامبـران 

نخسـت را قـرآن عزیـز بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی نقـض نمایـد: »و سـلیمان از داوود ارث بـرد.« 

]نمـل/16[ و نیـز ایـن سـخن خـدای سـبحان از زبـان زکرّیـا: »پـس مـرا از نـزد خـود جانشـینی ببخـش 

گیـرد.« ]مریـم/5 و 6[ کـه مـرا میـراث َبـَرد و از خانـدان یعقـوب نیـز میـراث 

ارث  شـخص  دارایـِی  شـدن  جـا  بـه  جـا  بـردن،  ارث  حقیقـی  معنـای  کـه  اسـت  پیـدا 

گذارنـده بـه وارثـان فـرد پـس از مـرگ او، با حکم خدای سـبحان اسـت. پس حمـل نمودن این 

کـه اهـل سـّنت نموده انـد _ بـا ظاهـر آن نمی سـازد؛ زیـرا  گرامـی بـر دانـش و نبـّوت _ چنـان  آیـۀ 

نبـّوت و دانـش بـه ارث رسـیدنی نیسـت. نبـّوت پیـرو مصلحتـی اسـت همگانـی و از همـان 

کـه رسـالتش را  گشـته و خـدا داناتـر اسـت  روز نخسـت نـزد خداونـد بـرای اهـل نبـّوت مقـّدر 

کجـا نهـد؛ و اصـل و نسـب را در آن هیـچ اثـری نباشـد، چنـان که دعا و درخواسـت نیز در این 

کـه خداونـد یکـی از بندگانـش را بـه پیامبـری برگزینـد، تأثیـر نـدارد. دانـش نیـز وابسـته بـدان 

گیرد. کسی به سراغ آن رود و آن را فرا که  است 

گـردد  ی  وارث و و  کـه جانشـین  بـود  فرزنـدی  تنهـا خواسـتار  زکرّیـا؟س؟  ایـن،  بـر  افـزون 

کـه در آیـه بـه صراحـت آمـده _ خویشـاوندان نزدیـک پـدری اش، از عمـوزادگان و  و _ چنـان 
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نزدیـکان دیگـر، را از ارث بـردن بـازدارد؛ و ایـن معنـا بـا چیزی جز مال و دارایی سـازگار نیسـت 

و بازداشـتن خویشـان پـدری از نبـّوت و دانـش معنـا نـدارد.

کـه زکرّیـا؟ع؟ در ایـن ولـّی وارث خویـش، برگزیـده بـودن را شـرط دانسـت _ بـا ایـن  نیـز ایـن 

زیـرا عصمـت  نـدارد؛  تناسـب  نبـّوت  بـا  ]مریـم/6[ _  قـرار ده!«  برگزیـده  را  او  پـروردگارا؛   سـخن: »و 

کی از روحّیات و صفات و منش های جدایی ناپذیر  پیامبران اسـت و درخواسـت نمودن  و پا

آن سـودی نـدارد. آری؛ ایـن معنـا در بـارۀ مـال و میراث برانـش صـدق می کنـد؛ زیـرا وارث مـال 

گاه فـردی اسـت برگزیـده و گاه چنین نیسـت.

که جنبۀ  که این حکم ویژۀ رسول خدا؟ص؟ باشد، مستلزم آن است  و اّما سخن دوم 

گردد؛ همچون این سخن خدای تعالی: »خدا شما را در بارۀ  عاّم آیات ارث دچار تخصیص 

فرزندانتان سفارش می کند: بهرۀ پسر همانند بهرۀ دو دختر است.« ]نساء/11[ و نیز این سخن خدای 

گفتۀ  کتاب خدا، برخی به برخی دیگر سزاوارترند.« ]انفال/75[ و هم این  سبحان: »و خویشاوندان در 

کند.« ]بقره/180[ گذارد، برای پدر و مادر و خویشان به نیکی وصّیت  عزیزش: »هرگاه مالی به جا 

اّمـا تخصیـص آیـات قـرآن تنهـا بـا دلیـل ثابـت قطعـی ممکـن اسـت و نـه با خبـر واحدی 

دهـای خدا بر  و کـه ظاهـر عـاّم آن، قابـل اسـتناد نیسـت، زیـرا با سـیرۀ قطعـی پیامبران پیشـین _ در

کـه صّدیقۀ اّمـت و نیز  پیامبـر مـا و خاندانـش و ایشـان بـاد! _ مخالـف اسـت؛ و نیـز نـه بـا خبر واحدی 

ی را جـان  کـش را میـراث ُبـرد و خـدای سـبحان در قـرآن، و کـه دانـش پیامبـر پا صّدیـِق آن 

بـا خبـر  نـه  نیـز  و  نیاورنـد؛  فـرود  تسـلیم  بـدان سـِر  آلهمـا _ شـمرده،  _ صّلـی اهلل علیهمـا و  پیامبـرش 

ک، بـدان خبـر  گاهـی از اّمـت، و پیشـاپیش آنـان عتـرت پـا کـه هرگـز هیـچ دانـا و آ واحـدی 

کـه از حکم کتاب  نـداده، در حالـی کـه حکـم، مربـوط یـا ویژۀ آن ها اسـت و تنها آنان هسـتند 

کشـان محروم شـده اند؛ و آن حضرت؟ص؟  و سـّنت شـریف بیرون گشـته و از میراث َبری پدر پا

گاه می سـاخت و ایـن بیـان را از هنـگام نیازشـان بـه تأخیـر نمی افکنـد و  بایـد ایشـان را از آن آ

تـا  اّمتـش  و  یـاران  و  و خویشـان  بسـتگان  از همـۀ  و  نمی نهـاد  نهفتـه  را در جـان خویـش  آن 
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و  مصیبت هـا  همـه  ایـن  کـه  واحـد  خبـر  بـا  نـه  نیـز  و  نمی کـرد؛  پنهـان  حیاتـش  دم  واپسـین 

ی آنـان  کین ورزی هـا را بـر سـر ایـن اّمـت آوْرد و دِر دشـمنی شـعله ور را بـا هـر دو لنگـه بـه رو

و  برافروخـت  میانشـان  گذشـته  سـده های  در  را  کینه تـوزی  و  دشـمنی  شـعله های  و  گشـود 

وحـدت مسـلمانان را از روز نخسـت گسسـت و آرامـش و سـازگاری و یکپارچگـی را در میـان 

آنان بر هم زد. خداوند به خبردهندۀ این حدیث، از این اّمت پاداش خیر دهد!

گـر ابوبکـر بـه حدیـث خویـش اعتمـاد داشـت، چـرا آن را بـا نوشـتن نامـه ای  کـه ا دیگـر آن 

ی، نقـض نمـود؟ البّتـه عمـر بـن خّطـاب بـر  بـرای فاطمـۀ صّدیقـه؟اهس؟ و بخشـیدن فـدک بـه و

کـه بـرای فاطمـه  گفـت: »نامـه ای اسـت  گفـت: »ایـن چیسـت؟« ابوبکـر  گشـت و  ی درون  و

نوشـته ام در بـارۀ میـراث پـدرش.« عمـر گفـت: »آن گاه، از کجـا بـر مسـلمانان هزینـه می کنـی، 

تـو برخاسـته اند؟« سـپس عمـر آن  بـه جنـگ  کـه می بینـی، مـردم عـرب  کـه چنـان  حـال آن 

کـه در الّسـیرة الحلبّیـه  یـد. ایـن را سـبط ابن جـوزی یـاد نمـوده؛ چنـان  نامـه را برگرفـت و از هـم در

)391/3 ]362/3[( آمـده اسـت.

گر این خبر صحیح اسـت و این روایِت خلیفه را درسـت شـمرده اند، پس آن رأی های  ا

کنون برخی از آن رأی ها را یاد می کنیم: متضاّد بعد از خلیفه چیست؟ ا

 1. چـون عمـر بـن خّطـاب بـه خالفـت رسـید، فـدک را بـه میراث بران رسـول خـدا بازگرداْند 

و علی بن ابی طالب و عّباس بن عبدالمّطلب در آن سـتیز می کردند. علی می گفت: »رسـول 

خـدا؟ص؟ آن را در زمـان زندگـی خویـش از آِن فاطمـه نموده اسـت.« و عّبـاس آن را نمی پذیرفت 

و می گفـت: »فـدک از امـوال رسـول خـدا بـوده و مـن وارث وی هسـتم.« سـپس بـرای داوری نـزد 

عمـر آمـد و شـد می کردنـد و او از حکـم کـردن میـان آن دو خودداری می نمود و می گفت: »شـما 

بـه کار خـود داناتریـد؛ و اّمـا مـن آن را به هر دِو شـما وانهادم.«

بنگریـد بـه: صحیـح بخـاری: 3/5-10 ]1128/3[، کتاب »الجهاد و الّسـیر«، باب »فرض الخمس«؛ 

کتـاب »الجهـاد و الّسـیر«، بـاب »حکـم الفـیء«؛ األمـوال تألیـف ابوعبیـد:  صحیـح مسـلم ]29-27/4[، 

194/7
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ی حدیـث بخـاری را آورده و دنبالـه اش را انداختـه اسـت _ ؛ الّسـنن الکبـرٰی  ص11 ]ص18[ _ و

تألیـف بیهقـی: 299/6؛ معجـم البلـدان: 343/6 ]238/4[؛ تفسـیر ابن َکثیـر: 335/4؛ البدایـة و النهایـه 

تألیـف ابن َکثیـر: 288/5 ]308/5[؛ تـاج العـروس: 166/7�

درخور توّجه

کـه در احادیـث ایـن بـاب می یابیـم، مناقشـه  کنـون در بـارۀ  جمله هـای شـرم آوری  مـا ا

یـم؛ همچـون اصـل ایـن سـتیِز اّدعـا شـده میان علـی و عّباس؛ و نیز آن چـه در عبارت  نمی ورز

ایـن  و  مـن  میـان  امیرالمؤمنیـن!  »ای  گفـت:  عمـر  بـه  عّبـاس  کـه  آمـده  الّصحیـح  در  مسـلم 

نـارو زننـدۀ خیانت گـر قضـاوت نمـا!« گناه پیشـۀ  دروغ گـوی 

عتـرت  پیراسـتۀ  و  ک  پـا سـرور  بـه  را  زشـت  بـس  دشـنام  ایـن  و  سـان  بدیـن  عّبـاس  آیـا 

کـه در حـّق علـی  کـه در برابـرش آیـۀ تطهیـر و دیگـر آیه هـای قـرآن عزیـز  نسـبت مـی داد، حـال آن 

گـر چنیـن باشـد، عّبـاس چیسـت و چـه احترامـی  گشـته، قـرار داشـت؟ ا امیرالمؤمنیـن نـازل 

ک، در بـارۀ او بایـد چـه حکم کـرد )؟(: »هر کـه علی را  دارد و بـا اسـتناد بـه ایـن سـخن پیامبـر پـا

دشـنام دهـد، مـرا دشـنام داده؛ و هـر کـه مـرا دشـنام دهـد، خـدا را دشـنام گفتـه؛ و هر کـه خدا را 
گویـد، خداونـد او را بـا صـورت در آتـش افکَنـد.«1 دشـنام 

دور  ننگیـن  نسـبت های  ایـن  از  را  عّبـاس  مـا  نیسـت.  چنیـن  هرگـز  سـوگند!  خـدا  بـه 

کـه موالمـان امیرالمؤمنین را دشـنام دهند؛  کـه آنـان را خـوش افتاده  یـم  می دانیـم و بـر ایـن باور

پـس ایـن حدیث هـا را تراشـیده و آن هـا را ُپـل و بهانـه ای بـرای رسـیدن بـه مقصـود خویـش قـرار 

داده انـد؛ و خداونـد آن چـه را در دل هاشـان پنهـان نموده انـد و آن چـه را آشـکار می کننـد، 

می داند. و به خداوند شکایت می بریم!

کـه در  2. در روزگار عثمـان بـن َعّفـان، فـدک بـه مـروان بـن حکـم بخشـیده شـد، چنـان 

کار جـز بـه فرمـان خلیفـه نبـود. الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی )301/6( آمـده اسـت؛ و ایـن 

کتاب )299/2( بدین حدیث اشاره شد و به خواست خدا، مأخذهای آن به تفصیل خواهد آمد. 1. در همین 

195/7
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یـة بـن ابی سـفیان عهـده دار خالفـت شـد، یک سـوم فـدک را بـه مـروان بـن  3. چـون معاو

حکـم بخشـید؛ و یک سـوم را بـه عمـرو بـن عثمـان بـن َعّفـان؛ و یک سـوم دیگـر را بـه یزیـد بـن 

یـه؛ و ایـن پـس از وفـات حسـن بـن علـی بـود. آنـان همـواره آن را در دسـت داشـتند تـا این  معاو

ک خود درآورد و سـپس آن را 
ّ
کـه مـروان بـن حکـم در روزگار خالفـت خویـش، همۀ آن را به تمل

بـه پسـرش عبدالعزیـز  بخشـید و او هـم آن را بـه پسـرش عمـر بـن عبدالعزیـز بخشـید.

4. چـون عمـر بـن عبدالعزیـز خالفـت یافـت، در خطبـه ای گفت: »همانا فـدک از جملۀ 

کـه خداونـد بـه رسـول خویش نصیـب فرمود و مسـلمانان با ]نبرد و[ تازاندن اسـب  اموالـی بـود 

ی درخواسـت نمـود و پیامبـر فرمـود: ›تو  و شـتر، بـدان دسـت نیافتنـد. سـپس فاطمـه آن را از و

کـه آن را بـه تـو بخشـم.‹ پـس درآمـدش را برای  کـه آن را از مـن بخواهـی و مـرا نیـز نرسـد  را نرسـد 

گرفتند  کار را به دسـت  در راه ماندگان هزینه می نمود. سـپس ابوبکر  و عمر  و عثمان و علی 

یـه خالفـت یافـت  کـه رسـول خـدا؟ص؟ نهـاده بـود، نهادنـد. آن گاه، معاو و آن را در همـان جـا 

ی آن را بـه پـدر مـن و عبدالملـک بخشـید و از آن پـس  و آن را بـه مـروان بـن حکـم بخشـید و و

ی را از او خواسـتم و او  کار آمـد، سـهم و گشـت. چـون ولیـد بـر  نصیـب مـن و ولیـد و سـلیمان 

ی آن را بـه مـن بخشـید. پـس  آن را بـه مـن بخشـید. نیـز سـهم سـلیمان را هـم طلـب نمـودم و و

گـواه باشـید  همـۀ آن را یـک جـا مالـک شـدم و مالـی دوست داشـتنی تر از آن نـزد مـن نیسـت. 

کـه در آغـاز بـود، بازگرداندم.« کنـون آن را بـه همـان وضـع  کـه ا

5. در زمـان حکمرانـی عمـر بـن عبدالعزیـز، فـدک بـه دسـت فرزنـدان فاطمـه بـود و چـون 

کـه  گرفـت و فـدک دوبـاره _ چنـان  یزیـد بـن عبدالملـک بـه خالفـت رسـید، آن را از ایشـان 

گرفته  که خالفت از چنگشـان  پیشـتر بود _ در دسـت خاندان مروان افتاد و آن را تا هنگامی 

شـد، در دسـت داشـتند.

کار آمـد، آن را بـه عبـداهلل بـن حسـن بـن حسـن بـن علـی  6. چـون ابوالعّبـاس سـّفاح بـر 

امیرالمؤمنین بازگرداْند.
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که ابوجعفر منصور حکومت یافت، آن را از خاندان حسن ستاْند. گاه  7. سپس آن 

8 . آن گاه، مهدی بن منصور آن را به فرزندان فاطمه؟اهس؟ بازگرداْند.

 9. دیگــر بــار موســی بــن مهــدی و بــرادرش آن را از دســت فرزنــدان فاطمــه ســتاندند 

کار آمد. و همچنان در چنگ ایشان بود تا مأمون بر 

بر  خود  کارگزار  به  آن،  در بارۀ  و  بازگرداند  فاطمیان  به  را  فدک   210 سال  به  مأمون   .10

مدینه، قثم بن جعفر، نوشت: »اّما بعد؛ امیرالمؤمنین با جایگاهی که در دین خدا و خالفت 

رفتار  ی  و سّنت  طبق  تا  است  کس  شایسته ترین  دارد،  ی  و با  خویشاوندی  و  رسولش؟ص؟ 

کسی صدقه داده، به  کسی بخشیده یا به  ی به  کند و آن چه را و نماید و فرمان او را جاری 

ی تسلیم نماید؛ و توفیق امیرالمؤمنین و مصون ماندنش از خطا، از خدا  او بازگرداَند و به و

است و نیز در انجام آن چه او را به خداوند نزدیک می سازد، رغبت و توّجهش به او است. 

کاری  این،  به فاطمه، دختر خویش، بخشید و صدقه داد.  را  همانا رسول خدا؟ص؟ فدک 

که در میان خاندان رسول خدا؟ص؟ در بارۀ آن اختالفی نیست.  بود آشکار و شناخته شده 

برای  فرد  که شایسته ترین  اّدعا می نمود ]= مالکّیت[  را  امری  فاطمه همواره در مورد فدک 

ی بازگرداَند و بدیشان  که آن را به وارثان و کنون امیرالمؤمنین در نظر دارد  تصدیق است. ا

سپارد تا با برپا نمودن حق و عدل خدایی، به خدای تعالی تقّرب جوید و با جاری نمودن 

که این را در دیوان ها ثبت  گردد. پس فرمان داد  فرمان و بخشش رسول خدا؟ص؟ بدو نزدیک 

حج  موسم های  همۀ   در  پیامبر؟ص؟  وفات  از  بعد  گر  ا پس  بنویسند.  کارگزارانش  به  و  کنند 

کند  کس صدقه یا بخشش یا وعدۀ آن را از پیامبر داشته، آن را یاد  که هر   ندا داده می شد 

برای  کس  سزاوارترین  فاطمه؟اهضر؟  همانا  می گشت،  جاری  وعده اش  و  پذیرفته  سخنش  و 

گذاری فدک از جانب رسول خدا؟ص؟ به او است. تصدیق سخنش در زمینۀ وا

کـه فدک را با همۀ  و همانـا امیرالمؤمنیـن بـه غـالم خویش، مبارک طبری، فرمان نوشـت 

وارثـان  بـه  بـه آن و غالمـان و محصـوالت و درآمدهایـش و جـز آن،  حـدود و حقـوِق مربـوط 
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فاطمـه، دختـر رسـول خـدا؟ص؟ ، بازگرداَنـد و آن را بـه ایـن دو تـن بسـپارد کـه امیرالمؤمنین آنان 

گردنـد: محّمـد بـن  گماشـت تـا عهـده دار آن، بـه مصلحـت صاحبانـش  را بـه تولیـت فـدک 

یـد بـن علـی بـن حسـین بن علـی بـن ابی طالـب؛ و محّمد بـن عبداهلل  یحیـی بـن حسـین بـن ز

بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب.

کــه او  ی اســت  ــه و ــد ب کــه ایــن برگرفتــه از رأی امیرالمؤمنیــن و الهــام خداون ــدان  پــس ب

را بــه اطاعــت خویــش راه نمــود و توفیقــش بخشــید تــا بــه او و رســولش؟ص؟ تقــّرب جویــد. ایــن 

کــن و بــا محّمــد بــن یحیــی و محّمــد بــن عبداهلل  کــه نــزد تــو اســت، اعــالن  فرمــان را بــه هــر کــس 

کــن تــا آن را آبــاد و  کــه بــا مبــارک طبــری رفتــار می نمــودی، رفتــار نمــا و یاری شــان  گونــه  همــان 

بســامان و پردرآمــد ســازند؛ ان شــاء اهلل! و الّســالم.«

گذشته از ذی قعدۀ سال 210 نگاشته شد.  این فرمان در چهارشنبه، دو شب 

11. چـون المتـوّکل علـی اهلل بـه خالفـت رسـید، فرمـان داد تـا فدک را به همـان وضع پیش 

از مأمون بازگردانند.

یـخ الیعقوبـی: 48/3 ]305/2[؛  بنگریـد بـه: فتـوح البلـدان َبـالُذری: ص39-41 ]ص46-47[؛ تار

العقـد الفریـد: 323/2 ]51/4[؛ معجـم البلـدان: 344/6 ]240/4[؛ البدایـة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 200/9 

کـه بـه فراخـور سرشـت و خویـی اسـت  کار آورده  ی در ایـن جـا تحریفـی در  ]224/9-225[ _ و

کـه از پیشـینیانش می شناسـیم _ ؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 103/4 ]278/16[؛ 

یخ الخلفاء سیوطی: ص154 ]ص215[؛ جمهرة رسائل العرب: 510/3؛ أعالم الّنساء: 1211/3 ]120/4- تار

�]122

ـــس  ـــض دارد. پ ـــت، تناق ـــّنت دور اس ـــاب و س کت ـــه از  ک ـــه  ـــر خلیف ـــا آن خب ـــا ب ـــۀ این ه هم

ــا ایـــن وضـــع و حـــال، از دلیل هـــای روشـــن  ــا آن را بـ ــا رســـد تـ کجـ ــر و همگامانـــش را  ابن َحَجـ

ـــه ســـخنی را دریابنـــد؟«  ک ـــر آن نیســـتند  ـــه ب ک ـــروه را چـــه شـــده  گ ـــر دانـــش ابوبکـــر شـــمارند؟ »پـــس ایـــن  ب

]نســـاء/78[
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چنگ زدن به دروغ های بزرگ

ایـن سـخن ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص20 ]ص34[( بسـی مایـۀ شـگفتی اسـت: »گفتـه 

کـه در فضائـل علـی آیـد، وی از ابوبکـر داناتـر اسـت: ›مـن شـهر  کـه بـه سـبب ایـن روایـت  نشـود 

کـه در ایـن حدیـث خدشـه  گوییـم: خواهـد آمـد  دانـش هسـتم و علـی دروازۀ آن اسـت.‹ زیـرا 

نموده انـد و بـه فـرض صحیـح یـا حسـن بودنـش، در روایـت آمـده کـه ابوبکـر محـراب همـان شـهر 

اسـت. نیـز ایـن روایـت هـم اقتضـا نمی کنـد کـه علـی از همه داناتر باشـد: ›هـر که دانـش خواهد، 

بایـد از ایـن در درآیـد.‹ زیـرا گاه نـزد کسـی می رونـد کـه داناتـر نیسـت، آن هـم بـه سـبب ایـن که به 

خـالف فـرد داناتـر، توضیـح و تبیینـش فـراوان اسـت و تمـام وقـت خویـش را بـه مـردم اختصاص 

می دهـد. دیگـر ایـن کـه آن روایـت بـا حدیـِث نقـل شـده در الفـردوس بمأثـور الخطـاب تعـارض دارد 

که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›من شـهر دانش هسـتم و ابوبکر  بنیان، عمر دیوارها، عثمان سـقف، 

و علی دِر آن اسـت.‹ این سـخن صراحت دارد که ابوبکر داناتریِن ایشـان اسـت و در این حال، 

فرمـان دادن بـه روی آوردن بـه در، تنهـا بـه سـببی از همـان گونـه اسـت کـه یاد کردیـم و نه به دلیل 

افزونـِی شـرافتش بـر افـراد پیـش از خـود؛ زیـرا بـه ضـرورت پیدا اسـت که بنیـان و دیوارها و سـقف 

بلندپایه تـر از در هسـتند.«

گویـد: خدشـه نمـودن در حدیـث »مـن شـهر دانـش هسـتم.« تنهـا از ابن جـوزی   امینـی 

کتـاب )81-61/6(  کـه نیندیشـیده سـخن می گوینـد. در همیـن  ی تـراوش نمـوده  و هماننـدان و

کـه دانشـوران بـه صحیـح بـودن ایـن حدیـث تصریـح نمـوده و برخـی نیـز آن را حسـن  دیدیـد 

شـمرده و گروهـی دیگـر تصریـح پیشـینیان خـود بـه ایـن دو وجـه را آورده و آن را پذیرفتـه و نظـر 

ابن جـوزی را باطـل دانسـته اند.

ی یـاد نمـوده؛ هیچ دو تنی اختـالف ندارند که  کـه و و اّمـا روایـت الفـردوس بمأثـور الخطـاب 

ایـن حدیـث و همانندهـای آن در ایـن عبـارت، ضعیـف اسـت و آن هـا را در روزگاران بعـد در 

برابـر آن نـدای پیامبـر بزرگـوار در فضیلت دانش واالی موالمان امیرالمؤمنین؟ع؟ تراشـیده اند. 
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که این حدیث را باطل دانسـته و ضعیف شـمرده اند؛  کسـانی اسـت  خود ابن َحَجر از همان 

ی الحدیثّیـه )ص197 ]ص269[( گفته اسـت: »این، حدیثی اسـت ضعیف؛  کـه در الفتـاو چنـان 

یه کوبۀ دِر آن شـهر اسـت.‹« اّمـا لجبازی  کـه ایـن خبـر نیـز  ضعیـف اسـت: ›و معاو همچنـان 

کـه خـوْد  ی در حّجـت آوری، او را از همیـن حکـم خویـش غافـل نمـوده و همیـن حدیـث را  و

ضعیف شمرده، نّصی در داناترین بودن ابوبکر دانسته است.

و 44[(   43/1[ الخطـاب  بمأثـور  )الفـردوس  »دیلمـی  گویـد:   )204/1 الخفـاء:  )کشـف  عجلونـی 

حدیثـی بی سـند از ابن مسـعود بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( آورده اسـت: ›مـن شـهر دانـش 

هسـتم و ابوبکـر بنیـان، عمـر دیوارهـا، عثمان سـقف، و علی دِر آن اسـت.‹ نیـز از انس به نحو 

یه کوبۀ  کـرده اسـت: ›مـن شـهر دانش هسـتم و علـی دِر آن، و معاو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

کـه همـۀ ایـن  گفتـه اسـت: ›خالصـه آن  ی )المقاصـد الحسـنه ]ص124[(  آن در اسـت.‹ سـخاو

خبرها ضعیفند و بیشینۀ آن ها عبارت هایی َپست دارند.‹«

ص73  المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  )أسـنی  الحـوت  یـش  درو محّمـد  سـّید 

گویـد: »]برخـی ایـن حدیـث را آورده انـد:[ مـن شـهر دانـش هسـتم و ابوبکـر بنیـان  ]ص137[( 

کسـانی  کتاب هـای دانـش، بـه ویـژه از  و عمـر دیوارهـای آن هسـتند. آوردن چنیـن روایتـی در 

که آن را در الّصواعق المحرقه ]ص34[ و الّزواجر فی معرفة  چون ابن َحَجر هیتمی شایسـته نیسـت 

ی نیکـو نباشـد.« کسـی چـون و الکبائـر آورده؛ و ایـن از 

بـرای  »در«  نمی ماَنـد:  تعبیرهـا  ایـن  در  مناقشـه  بـرای  زمینـه ای  دیگـر  صـورت،  ایـن  در 

کـه ایـن  کوبـه بـرای دیگـران! آن بینـوا  مـوالی مـا _ صلـوات اهلل علیـه _ و بنیـان و دیوارهـا و سـقف و 

که در برابر چشـم ها اسـت  حدیث مسـخره آمیز را تراشـیده، این شـهر را شـهری واقعی دانسـته 

کوبـه  بـا  را  گشـت می زننـد و زیـر سـقفش در سـایه می نشـینند و درش  و میـان دیوارهایـش 

کـه مقصـود پیامبـر؟ص؟ این اسـت: تنها وسـیلۀ بهره مندی از  ی پوشـیده مانـده  می کوبنـد. بـر و

کـه تنهـا راه  ی، موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت؛ همـان گونـه  دانش هـای نبـّوت، جانشـین و
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که برای رسـاندن آن چه  کنایه آمیز  درآمدن به شـهر، دروازۀ آن اسـت. پس این معنایی اسـت 

کـه دیوارهـای  کـه بنیـان هیـچ فضیلتـی نـدارد، مگـر آن  کار رفتـه، حـال آن  بـه  کردیـم،  یـاد 

کننـد؛ اّمـا  کـه بـرای پیشـگیری از هجوم هـا و دزدی هـا می سـازند، بـر آن بنـا  برافراشـتۀ شـهر را 

]بهره هـا و [ مایه هـای معنـوی ایـن شـهر هیـچ پیونـدی بـا آن نـدارد. سـقف نیـز بـه فـرض آن که 

گرما و سـرما ندارد  گزند  کردن  کردنی باشـد، بهره ای جز سـایه افکندن و دور  در شـهرها تصّور 

کـه چنیـن بهـره ای در آن تصـّور رود، سـاخته شـود،  ی، تنهـا بـرای مکان هایـی  و از همیـن رو

کـه برای بهره  کاروانسـرا ها و ماننـد آن ها. پس کسـی  همچـون خانه هـا و گرمابه هـا و دّکان هـا و 

ی مـی آورد، جـز بـا  بـردن از دانـش یـا ثـروت یـا دیگـر سـودهای معنـوی و مـاّدی شـهر بـدان رو

درآمـدن از دروازۀ شـهر، بـه آن بهره هـا نمی رسـد؛ و ایـن مهم تـر از بنیـان و دیـوار و سـقفی اسـت 

کوبیـدن دِر بسـته شـده، از آن  گشـودن و بسـتن و  کوبـه؛ بـرای  کـه ابن َحَجـر آورده اسـت. و اّمـا 

کـه دِر دانـش نبـّوت هرگـز  بسـته نیسـت و بـا هـر دو لنگـه تـا همیشـه بـر  گیرنـد، حـال آن  بهـره 

ی بشر باز است. رو

کـه روشـن اسـت مقصـود از تعبیـر نمـودن بـه »در« تنهـا ورود و خـروج نیسـت،  دیگـر آن 

ی تمام دانـش پیامبر  گرفتـن اسـت؛ و ایـن تمـام نگـردد، مگـر آن که نـزد و بلکـه بهـره بـردن و فرا

کیـد بـر  کـه آن حضـرت؟ص؟ خواسـته اّمـت را بـه سـوی آن بکشـاند و بـا ایـن تعبیـر و تأ باشـد 

منحصـر بـودِن آن، تنهـا راه رسـیدن بـه ایـن دانـش را از همیـن طریـق قـرار داده و سـپس بـا ایـن 

کند، باید از این دروازه درآید!« که قصد این شهر  کید افزوده است: »پس هر  سخن، بر آن تأ

کـه همـۀ مـردم بـه آن نیازمندنـد ]و بـا  پـس علـی امیرالمؤمنیـن همـان دروازه ای اسـت 

کـه همـۀ دانـش نبـّوت و نیـز همـۀ آن چـه بشـر بـدان  آن آزمـوده می شـوند[؛ همـان کسـی اسـت 

 نیـاز دارد، از فقـه و پنـد و اخـالق و قضـاوت و حکمـت و سیاسـت و قاطعّیـت و دوراندیشـی 

ی داناتریِن مردم است. و اّما افزونِی توضیح  گزیر و و استواری در تصمیم ها، نزد او است و نا

که مردمان به سـوی  که از همین فردی  و تبیین و اختصاص دادن وقت به مردم، روا نیسـت 

گـردد؛ نـه  گـردد تـا همـۀ نادانی هـا زدوده  کشـانده شـده اند، جـدا  یافـت و فهـم،  او بـا هـدف در
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ی اسـت که بیان آشـکار، به  تنهـا بـرای آن کـه خـوب بیـان نمایـد و کامـل ادا کند. این از آن رو

گر به مسـائل دشـواِر  تنهایـی، بـرای رسـاندن مقصـود کافـی نیسـت؛ زیـرا دارنـدۀ چنیـن بیانـی ا

گـر از  کـه فـرد داناتـر نیـز ا گاه نباشـد، بـه اضطـراب و لکنـت می افتـد؛ همـان سـان  یـش آ فرارو

بیـان بـرای فهمانـدن درماَنـد، بـه هنـگام تفهیـم دچـار آشـفتگی می شـود. پـس بایـد ایـن هر دو 

گردآینـد؛ و ایـن مقتضـای لطـِف  ی می آورنـد،  کـه همـۀ اّمـت بـه او رو ویژگـی در یـک انسـان 

کـه هم ردیف قـرآن عزیز قـرار می گیرد و  بایسـته بـر خـدای سـبحان اسـت. همین انسـان اسـت 

ی  کوثر بر و کنار حوض  که در  گاه  ک هسـتند و تا آن  گرانبها جانشـینان پیامبر پا این دو بس 

کافـر گردد.« ]کهف/29[ درآینـد، از هـم جدایـی نپذیرنـد. »هرکه خواهـد، ایمان آورد؛ و هرکه خواهد، 

3. دلیری خلیفه

پیـش از اسـالم هیـچ صحنـۀ نبـردی در بـارۀ  شهسـواری خلیفـه روایـت نگشـته؛ همـان 

ی  کـه او نیز در آن ها حضور داشـته، صحنه ای از و کـه در جنگ هـای فـراوان پیامبـر؟ص؟  سـان 

یـخ جـاودان  کـه یـادش را در تار گـواه دلیـری اش باشـد یـا جایـگاه و موضعـی  کـه  نمی یابیـم 

کـه از ایـن جنبـۀ  کوتـاه در میدان هـای آن نبردهـای خونیـن برداشـته باشـد  گامـی  سـازد و یـا 

کـه در نبـرد خیبر، همچون دوسـتش عمـر بن خّطاب  مهـم ]و دلیـری او [، پـرده بـردارد؛ جـز آن 

گریخت. یختن با مرحب یهودی  از درآو

گسـیل فرمـود و او بـا  کـه رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را بـه خیبـر  گفته انـد  علـی و ابن عّبـاس 

همراهانـش شکسـت خـورده، پـا بـه فـرار نهـاد. فـردای آن روز، عمـر را فرسـتاد و او نیز شکسـت 

ی یارانـش را بـزدل می شـمرد و یارانـش او را بـزدل  کـه و گریـزان بازگشـت، در حالـی  خـورده و 

می خواندنـد.

ایـن خبـر را َطَبرانـی و بـّزار بـا ذکر سـند روایت کرده انـد؛ چنان که در مجمـع  الّزوائد )124/9( 

بـن  بـّزار، روایت گـران حدیث هـای صحیـح هسـتند، جـز محّمـد  یـان سـند  آمـده اسـت. راو

کـه در جایـگاه صـدق و راسـتی قـرار دارد ]الجـرح و الّتعدیـل: 323/7[. نیـز قاضی  عبدالّرحمـان 
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عضـد ِایجـی )المواقـف فـی علم الکالم ]ص410[( ماجرای شکسـت خـوردن و گریختن آن دو مرد 

کـه در  کرده انـد؛ همـان سـان  کتـاب، آن را تأییـد  در نبـرد خیبـر را یـاد نمـوده و شـارحان ایـن 

ی در طوالـع األنـوار  نیـز از  شـرح ]جرجانـی بـر[ آن )276/3 ]269/8[( آمـده اسـت. قاضـی بیضـاو

کـه در مطالـع األنظـار )ص48( آمـده اسـت. کـرده؛ چنـان  آن یـاد 

گریـز آنـان حکایـت دارد: »هرآینـه  گریختـن آن دو، از  ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ پـس از 

کـه خـدا و رسـولش را دوسـت مـی دارد و خداونـد و رسـولش  فـردا پرچـم را بـه مـردی می سـپارم 

گریزان نیسـت.« در  ی دژ خیبر  را می گشـاید؛ و او  نیز او را دوسـت می دارند؛ خدا به دسـت و

عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »هجوم آورنده اسـت و گریزان نیسـت.« در لفظـی نیز چنین آمده: 

کـه محّمـد را آبرویـی گرامـی بخشـید، هرآینه این پرچم را به مـردی می دهم که  »سـوگند بـه آن 

نمی گریـزد!« و در لفـظ دیگـر چنیـن اسـت: »همانـا آن را بـه مـردی می دهـم که تـا خداوند فتح 

را نصیـب او نسـازد، بازنگـردد!« و نیـز در لفـظ دیگـر آمـده اسـت: »]آن را بـه مـردی می سـپارم 
کـه[ بـه میـدان پشـت نمی کند.«1

گوید: که به او نسبت داده اند،  ابن ابی الحدید معتزلی در قصیدۀ علوّیه 
کــه پیشــتر رفتــه بودنــد و فرارشــان را فرامــوش نکنــم؛  کنــم، هرگــز آن دو را  هــر چــه را فرامــوش 

گناهی بزرگ است. که فرار  و خود دانند 

کــه پرچــم بــزرگ را پیــش بردنــد؛ اّمــا جامــۀ خــواری و تــرس بــر فــراز آن پرچــم  همــان روز 

بودنــد. پوشــیده 

ابن سـعد  تألیـف  الکبـرٰی  الطبقـات  ]87/4[(؛   324/2( مسـلم  صحیـح  ]1357/3[(؛   191/6( بخـاری  صحیـح   .1

)ص618 و 630 ]110/2-111[(؛ مسـند احمـد )184/1 و 185 و 353 و 358 ]302/1؛ 391/3؛ 455/6 و 492[(؛ 

 386/3( ابن هشـام  تألیـف  النبوّیـه  الّسـیرة  ]ص42[(؛  )ص8-4  نسـائی  تألیـف  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  خصائـص 

الغابـه )21/4  ْسـد 
ُ
أ )62/1(؛  األولیـاء  کـم )109/3 ]117/3[(؛ حلیـة  الصحیحیـِن حا المسـتدرک علـی  ]349/3[(؛ 

]98/4[(؛ إمتـاع االسـماء مقریـزی )ص314(؛ البدایـة و النهایـه تألیف ابن کثیر )185/4-187 ]211/4-214[(؛ تیسـیر 

صـول )227/3 ]315/3[(؛ الّریـاض الّنضـره )184/2-188 ]130/3-134[(. مأخذهای بسـیار 
ُ
الوصـول إلـی جامـع األ

کـه در جـای خـود، بـه خواسـت خـدای تعالـی خواهـد آمـد. دیگـر نیـز در ایـن مـورد هسـت 
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گردنــی برافراشــته1 و تیزتــک، آن دو را از  جــوان تیزپــای چابکــی از خانــدان موســی بــا قامــت و 

کار انداخت.

از دهــان شمشــیر و ســرنیزه اش مــرگ بــه هــر ســوی می تراویــد و نیــام شمشــیر و لولــۀ نیــزه اش 

آتــش برمی افروخــت.

خ  گیــاه بهــاری ســاقش ســر کــه از خــوردن  آیــا ایــن دویــدن آن دو اســت یــا دویــدن شــترمرغی 

ــا زنــان نرم گونــۀ خضــاب بســته؟ شــده؛ ایــن دو مردنــد ی

که همانا مرگ منفور است و زندگی محبوب! شما دو تن را معذور می شمرم؛ 

کــه  کســی اســت، او طعمــش را نمی پســندد؛ دیگــر چــه رســد بــه هنگامــی  وقتــی مــرگ بــه دنبــال 

کســی بــه دنبــال مــرگ باشــد!

از جملـۀ آن چـه مـا را از دلیـری ابوبکـر خبـر می دهـد، ماجرای ضعف و بزدلـی خلیفه در 

کـه بـدون سـالح در حـال نمـاز بـود و رسـول خدا؟ص؟ بـه ابوبکر فرمـان داد  برابـر ذوالثدیـه اسـت 

کشتن آن مرد دانست و عذرخواهانه  تا او را بکشد؛ و او مخالفت با فرمان پیامبر را ساده تر از 

که به خواست خدا، تفصیلش را خواهیم آورد. نزد پیامبر؟ص؟ بازگشت؛ بدان سان 

ی، ابوبکــر را  کتــاب المفاضلــة بیــن الّصحابــه2 ]143/4[ و همگامــان و آری؛ ابن حــزم در 

دلیرتریــِن همــۀ صحابــه بــه طــور مطلــق شــمرده اند و حدیثــی تراشــیده و بــه امیرالمؤمنیــن 

گفتنــد: »تــو  کیســت!«  کــه دلیرتریــِن مــردم  گفــت: »مــرا خبــر دهیــد  ی  کــه و نســبت داده انــد 

کــه بــر او پیــروز شــدم؛ اّمــا  یختــم، مگــر آن  کــس درنیاو کــه مــن بــا هیــچ  گفــت: »هــال  هســتی.« 

گفــت: »ابوبکــر  گفتنــد: »نمی دانیــم. کیســت؟«  کیســت!«  کــه دلیرتریــِن مــردم  مــرا خبــر دهیــد 

کســی همــراه  گفتیــم: ›چــه  اســت. در نبــرد بــدر بــرای رســول خــدا؟ص؟ ســایبانی نهادیــم و 

ی فــرود نیایــد؟‹ بــه خــدا ســوگند! هیــچ  کســی از مشــرکان بــر ســر و رســول خــدا؟ص؟ می ماَنــد تــا 

ــراز ســر رســول خــدا ایســتاد و  ــر ف ــا شمشــیر آختــه ب کــه ب یــک از مــا نزدیــک نشــد، مگــر ابوبکــر 

1. مقصود مرحب است.

2. در متـن، تسـامحی رخ داده اسـت؛ زیـرا »المفاضلـة بیـن الصمابـه« نـام کتـاب ابـن حـزم نیسـت، بلکـه فصلـی اسـت از 
کتـاب او، الفصـل فـی الملـل واألهـواء والنحـل. )ن.(
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کــه ابوبکــر بــر ســرش فــرود  کــس بــه ســوی پیامبــر نیامــد ]و قصــد جــان او نکــرد[، مگــر آن  هیــچ 

یــخ الخلفــاء ســیوطی:  ِضــره: 92/1 ]120/1[؛ تار یــاض الّنَ آمــد. پــس او دلیرتریــِن مــردم اســت ... .« )الّر

]ص34[( ص25 

کاش اینـان سـند ایـن افتخـار سـاختگی را حـذف نمی کردنـد و آن را بـا سـند، روایـت 

کـه  بـس  را همیـن  مـا  بـه جامعـۀ علمـی می شناسـاندیم.  را  آن  کننـدۀ  تـا جعـل  می نمودنـد 

گفتـه  کـرده و ضعیـف شـمرده و  حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 46/9( آن را بـدون سـند یـاد 

کـه مـن نمی شناسـم.« کسـی اسـت  اسـت: »در آن، 

گویـد: »در نبـرد  کـه  نیـز خبـر صحیـح ابن اسـحاق نادرسـتی آن روایـت را نشـان می دهـد 

کـه رسـول  بـدر، رسـول خـدا؟ص؟ در سـایبانی قـرار داشـت و سـعد بـن معـاذ بـر دِر آن سـایبان 

گروهـی از انصـار از  خـدا؟ص؟ در آن بـود، ایسـتاده و شمشـیرش را حمایـل نمـوده بـود و همـراه 

ی هجـوم آوَرد.« )عیون  گاه بـر و کـه دشـمن نـا رسـول خـدا؟ص؟ نگاهبانـی می نمودنـد، از بیـم آن 

األثر ابن سّید الّناس: 258/1 ]326/1[(

از ایـن گذشـته، نگاهبانـی از پیامبـر؟ص؟ نـه به نبرد بدر منحصر بـود و نه به ابوبکر؛ بلکه در 

هـر یـک از موقعّیت هـای رسـول خـدا؟ص؟ یکی از صحابه عهده دار نگاهبانی از وی می شـد. در 

بـی )الّسـیرة الحلبّیـه: 
َ
شـب بـدر، سـعد بـن معـاذ نگاهبـان بـود؛ در روز بـدر، ابوبکـر _ چنـان کـه َحل

353/3 ]327/3[( آورده _ ؛ در روز احـد، محّمـد بـن مسـلمه؛ در روز خنـدق، زبیـر بـن َعـّوام؛ در 

روز حدیبّیـه، مغیـرة بـن شـعبه؛ در شـبی، که پیامبـر در یکـی از منزل هـای میـان راه خیبـر، بـا 

 ]همسـرش[ صفّیـه زفـاف نمـود، ابواّیـوب انصـاری؛ در وادی القری، بالل و سـعد بن ابی وّقاص 

و ذکوان بن عبدقیس؛ و در شب جنگ حنین، ابن ابی مرثد غنوی. )عیون األثر: 316/2 ]402/2[؛ 

دّنّیـه تألیـف 
ّ
دّنّیـه: 283/1 ]122/2[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 354/3 ]327/3[؛ شـرح المواهـب الل

ّ
المواهـب الل

ُزرقانی: 304/3(

کـه خـدای تعالـی در حّجـة  گاه  ایـن شـیوه در نگاهبانـی از پیامبـر ادامـه داشـت تـا آن 

202/7
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الـوداع ایـن آیـه را نـازل فرمـود: »و خداونـد تـو را از مـردم در پنـاه مـی دارد.« ]مائـده/67[ آن گاه، سـّنت 

نگاهبانـی کنـار نهـاده شـد.1 پـس بـه فـرض پذیرش آن چه در بـارۀ نگاهبانی ابوبکر رسـیده، او 

نیـز کسـی در ردیـف همـان نگاهبانـان اسـت.

کار ابوبکـر در نبـرد بـدر دارای چنـان اهّمّیـت بزرگـی شـمرده  گـر آن خبـر راسـت باشـد و  ا

گشـت،  کـه ایـن آیـه در آن روز در شأنشـان نـازل  ی بیـش از علـی و حمـزه و عبیـده  گـردد، و

کـه در بـارۀ  گـروه دشـمن یکدیگرنـد  شایسـته و سـزاوار نـزول آیـه در حّقـش در آن روز بـود: »اینـان دو 

مسـلم:  صحیـح  ]1769/4[؛   98/6 بخـاری:  )صحیـح  ]حـج/19[  کردنـد.«  سـتیزه  هـم  بـا  پروردگارشـان 

الصحیحیـِن  علـی  المسـتدرک  ]17/2[؛  ص518  تألیـف ابن سـعد:  الکبـرٰی  الطبقـات  ]528/5[؛   550/2

حاکـم: 386/2 ]418/2[ _ او و ذهبـی آن را صحیـح شـمرده اند _ ؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 

25/12 و 26 ]18/12 و 19[؛ تفسـیر ابن َکثیـر: 212/3؛ التسـهیل لعلـوم التنزیـل تألیـف ابن جـّزی: 38/3؛ 

الخـازن: 298/3 ]284/3[( تفسـیر 

گـر آن اّدعـا صحیـح بـود، هرآینـه علـی و حمـزه و عبیده به این سـخن خـدای تعالی  نیـز ا

کـه آن چـه را بـا خـدای بـر آن پیمـان بسـته بودنـد، بـا  اختصـاص نمی یافتنـد2: »از مؤمنـان مردانی انـد 

گفتـار خـدای  کردنـد.« ]احـزاب/23[ و ایـن  صداقـت و راسـتی در بـارۀ آن رفتـار ]و بـه عهدشـان وفـا[ 

کـرد.«  کـه تـو را بـه یـاری خـود و بـه مؤمنـان نیرومنـد  تعالـی در بـارۀ علـی نـازل نمی شـد: »او اسـت 

کتـاب )46/2-51( آوردیـم، در بـارۀ این آیه بر  کـه در همیـن  ]انفـال/62[ و آن سـخن پیامبـر بزرگـوار 

زبـان نمی رفـت. و ایـن سـخن خـدای تعالـی ویـژۀ موالی ما نمی شـد: »و از مردم کسـی هسـت که 

جـان خویـش در طلـب خشـنودی خدا می فروشـد؛ و خداوند بـه بندگان مهربان اسـت.« ]بقره/207[ چنان 

کـرده و در همیـن کتـاب )47/2-49( به  کـه ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 21/3 ]16/3[( از آن یـاد 

]158/6[(؛   244/6( ُقْرَطبـی  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  ]342/2[(؛   313/2( کـم  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک   .1
 126/1( الکبـرٰی  الخصائـص  ابن کثیـر )78/2(؛  تفسـیر  )183/1(؛  کلبـی  ابن جـّزی  تألیـف  التنزیـل  لعلـوم  التسـهیل 
کـم ]المسـتدرک علی الّصحیحین: 342/2[؛ بیهقـی )دالئل الّنبّوه  ]210/1[(؛ بـه نقـل از ترمـذی ]الّسـنن: 234/5[؛ حا

ابوُنعیـم. ]184/2[(؛ 

کتاب: 51/2� 2. بنگرید به: همین 
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گر از جانب خدا در روز بدر، را بایسـته بود  گفتیم. و رضوان، آن ندا تفصیل در بارۀ آن سـخن 

کـه  کـه نـام ابوبکـر و شمشـیِر برکشـیده اش در بـاالی سـر رسـول خـدا؟ص؟ را بسـتاید، نـه ایـن 

چنین ندا دهد:
شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی.1

ی منحصر به بدر است؟  که مگر غزوه های پیامبر بزرگوار و نبردهای خونین و دیگر آن 

آیـا آن سـایبان فقـط در نبـرد بـدر برپـا گشـت و نـه در دیگـر نبردهـا؟ آیـا سـرور زیـر آن سـایبان، 

پیامبـر بزرگـوار، پیوسـته در همـان نشسـته بـود و هرگـز در صحنه های نبرد حضـور نیافت؟ آیا 

در معرکه هـا فـرود می آمـد و یـار خـود را بر آن سـایبان جانشـین خویش می سـاخت؟

گریزنـده که به جنگ  چـه چیـز پیامبـر بزرگـوار را در نبـرد خیبـر به مجاهدی یـورش آور و نا

کـه ایـن خلیفـۀ دلیرترین بـا او همراه بـود؟ آیا خلیفه  پشـت نکنـد، نیازمنـد سـاخت، حـال آن 

گریزنـده و یـورش نیاورنـده بـود؟ مقصـود موّرخـان از ایـن سـخن چیسـت که پیامبـر؟ص؟ پرچم 

کنـد، بازگشـت؛ سـپس آن را بـه  کاری  کـه  خویـش را بـه مـردی از مهاجـران داد و او بـی آن 

کاری بازگشـت؟ آیـا ایـن مـرد و آن همتایـش  مـردی دیگـر از مهاجـران سـپرد و او نیـز بی انجـام 

دو فرد ناشناخته و نامعلوم هستند؟ به خدا سوگند! چنین نیست.

کـه یگان هـای یهـود بـا سردسـتگی یاسـر از دژ خـود  کجـا بـود روزی  ایـن دلیرتریـن مـرد 

ی رسـیدند و ایـن بـر  کنـار زدنـد تـا در جایـگاه رسـول خـدا؟ص؟ بـه و بیـرون آمدنـد و انصـار را 

الّسـیرة  ص314؛  َمْقریـزی:  االسـماع  )إمتـاع  نمـود؟  اندوهگینـش  و  افتـاد  گـران  خـدا؟ص؟  رسـول 

)]34/3[  39/3 الحلبّیـه: 

کــوع را در  کــه ایــن دلیرتریــن مــرد بــا وی بــود، ســلمة بــن ا چــرا آن روز رســول خــدا؟ص؟ بــا آن 

ــز  ــش را نی ــای خوی ــای پ ــود و ج ــده ب ــه مان ــم درد در مدین ــبب چش ــه س ــه ب ک ــتاد  ــی فرس ــی عل پ

گرفــت و بــا خــود آورد )صحیــح مســلم:  نمی دیــد؛ پــس ســلمه بــه ســوی وی رفــت و دســت او را 

کتاب: 59/2-61 آوردیم. 1. بنگرید به: آن چه پیش تر در همین 

)275(

204/7



291 غلّو ورزیدن در بارۀ ابوبکر

ِضره: 186/2 ]132/3[؛ الّســیرة الحلبّیه:  102/2 ]87/4[؛ الّســنن الکبــرٰی تألیــف بیهقــی: 131/9؛ الّریــاض الّنَ

خــدا؟ص؟  رســول  ســخن  ایــن  و   )223/2 ُزرقانــی:  تألیــف  دّنّیــه 
ّ
الل المواهــب  شــرح  ]35/3[؛   41/3

کننــده اســت و  کــه حملــه  کنــده ســاخت: »هرآینــه پرچــم را بــه مــردی می ســپارم  گوش هــا را آ

گریزنده نیست.«؟

بـه سـخت ترین  کـه مصطفـی، خـود،  بـود  مـرد در سـایبان  روز خیبـر، دلیرتریـن  آیـا در 

کاله خـود داشـت و بـر اسـبی بـه  کاله خـود و زره زیریـن  کـه دو زره و  نبـرد پرداخـت، در حالـی 

کـه در الّسـیرة الحلبّیـه )39/3  نـام ظـرب1 نشسـته بـود و نیـزه و سـپری در دسـت داشـت؛ چنـان 

]34/3[( آمـده اسـت؟

آیـا در روز ُاحـد، آن روز بـال و آزمـون سـخت، دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود کـه دشـمن بـه 

کـه بـه پهلـو بـر زمیـن افتـاد و دنـدان  رسـول خـدا رسـید و بـه سـویش سـنگ افکندنـد، چنـدان 

ی آسـیب دیـد و صورتـش شـکافته شـد و لبـش زخـم برداشـت و خـون بـر چهـره اش  پیشـین و

مـی زدود، می گفـت: »چگونـه رسـتگار شـوند  از چهـره  کـه خـون  او در حالـی  و  جـاری شـد 

خضـاب  بـه  فرامی خواَنـد،  پروردگارشـان  بـه  را  آنـان  کـه  را  پیامبرشـان  چهـرۀ  کـه  مردمـی 

ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی  الطبقـات  ]84/3[؛   27/3 ابن هشـام:  تألیـف  النبوّیـه  )الّسـیرة  نشـاندند؟« 

شـمارۀ پیاپی: ص549 ]44/2-45[؛ البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 23/4 و 29 ]26/4 و 33[؛ إمتاع 

دّنّیه تألیف ُزرقانی: 37/2(
ّ
االسماع َمْقریزی: ص135؛ شرح المواهب الل

گویــد: »چــون در روز  کــه علــی در بــارۀ آن  آیــا دلیرتریــن مــرد در ســایبان بــود در آن روز 

کشــتگان نگریســتم و او را  کردنــد، در  ُاحــد، مــردم رســول خــدا؟ص؟ را بــه حــال خــود رهــا 

ی را در کشــتگان  کــه بگریــزد و مــن هــم و گفتــم: ›بــه خــدا ســوگند! او کســی نبــود  نیافتــم؛ پــس 

گرفــت و پیامبــرش را بــه ســوی خــود  نمی بینــم. اّمــا خداونــد بــه ســبب رفتارمــان بــر مــا خشــم 

و  زورمنـدی  یـا  فربهـی  یـا  بزرگـی  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  پیامبـر؟ص؟  اسـبان  شناخته شـده ترین  و  نام آورتریـن  از  ظـرب   .1
اسـتواری اش، در هماننـدی بـا کـوه، آن را بدیـن نـام خواندنـد. گوینـد کـه آن را فـروة بـن عمـرو جذامی یا ربیعة بـن ابی براء 

ـی بـه رسـول خـدا؟ص؟ هدیـه نمـود.
ّ
و یـا ُجنـادة بـن معل
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کشــته شــوم!‹ ســپس نیــام  کــه بجنگــم تــا  فــراز ُبــرد. پــس بــرای مــن چیــزی بهتــر از ایــن نیســت 

کنــار رفتنــد و [ برایــم راه  شمشــیرم را شکســتم و بــر آن مــردم هجــوم بــردم؛ پــس آنــان ]از تــرس، 

گشــودند و مــن رســول خــدا را در میــان ایشــان یافتــم.‹« علــی در آن روز شــانزده ضربــه خــورد 

ْســد الغابــه: 20/4 
ُ
کســی جــز جبرئیــل او را برنمی خیزاْنــد؟ )أ کــه هــر ضربــه او را بــر زمیــن مــی زد و 

)]98/4[

کنـده  کـه رسـول خـدا در یکـی از چاله هـای  آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در آن روز 

کـه چالـه می َکنـد تـا مسـلمانان ندانسـته در آن افتنـد _ و  شـده بـه دسـت ابوعامـر افتـاد _ همـو 

گرفـت و او را در آغـوش خـود قـرار داد و طلحـه  علـی بـن ابی طالـب دسـت آن حضـرت؟ص؟ را 

برپـا ایسـتاد؟ )الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 27/3 ]85/3[؛ إمتـاع االسـماع  تـا  ی را برخیزاْنـد  و

َمْقریـزی: ص135؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 24/4 ]27/4[؛ عیـون األثـر: 12/2 ]418/1[(

کـه دو  کـه رسـول خـدا را در میـدان نبـرد دیـد  آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در آن روز 

کـه دو زره، یکـی  زره، یکـی ذات الفضـول و دیگـری فّضـه، بـر تـن داشـت و یـا در روز حنیـن 

دّنّیه تألیف ُزرقانی: 24/2(
ّ
ذات الفضول و دیگری سعدّیه، دربرکرده بود؟ )شرح المواهب الل

کـه چهـرۀ پیامبـر هفتـاد ضربـۀ شمشـیر خـورد   آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در آن روز 

دّنّیه: 124/1 ]402/1[(
ّ
کرد؟ )المواهب الل و خداوند او را از شّر مرگ آور بودن آن حفظ 

کـه هشـت تـن تـا پـای مـرگ بـا رسـول خـدا  آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در آن روز 

پیمـان بسـتند: علـی، زبیـر، طلحـه، ابودجانه، حـارث بن صّمه، حباب بن منـذر، عاصم بن 

یـان را از پی فرامی خواْند؟1 )إمتاع االسـماع  کـه پیامبر فرار ثابـت، و سـهل بـن حنیـف؛ در حالـی 

َمْقریزی: ص132(

کـه از یـک سـوی، علـی؛ و از سـوی دیگـر،  آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در آن روز 

ابودجانـه مالـک بـن خرشـه از رسـول خـدا دفـاع می نمودنـد و سـعد بـن ابی وّقاص گروهـی را از 

1. اشاره دارد به مضمون آیۀ 153 از سورۀ آل عمران. )م.(
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گوسـفندان رانـده شـوند؟  کـه  ی دور می کـرد و حبـاب بـن منـذر مشـرکان را می راْنـد، چنـان  و
)إمتـاع االسـماع َمْقریـزی: ص143(

کـه تنـور جنـگ داغ شـد و رسـول خدا؟ص؟ زیر  آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در آن روز 
پرچـم انصـار نشسـت و علـی را فراخواْنـد تا ]پرچم را[1 پیـش آوَرد و علی چنین کرد، در حالی 
کـه در هـم می کوبـم.«؟ )الّسـیرة النبوّیـه  کوبنـده[ هسـتم  کـه می گفـت: »مـن ابوالقصـم ]= در هـم 

دّنّیه تألیـف ُزرقانی: 31/2(
ّ
تألیـف ابن هشـام: 19/3 ]77/3-78[؛ شـرح المواهـب الل

رسید  خویش  خانوادۀ  نزد  خدا  رسول  که  روز  آن  در  بود  سایبان  در  مرد  دلیرترین   آیا 
و شمشیرش را به دخترش فاطمه داد و فرمود: »دختَرکم! خون این شمشیر را از آن بشوی؛ 
که علی سپر پوستی اش را از مهراس2  کرد.«؛ همان روز  که به خدا سوگند! امروز به من وفا 
کنده از آب نمود و آن را نزد رسول خدا؟ص؟ آورد تا بنوشد و خون را از چهره اش شست و آب  آ
بر زخم پیامبر ریخت و فاطمه؟اهس؟ تّکه ای حصیر را برگرفت و سوزاند و بر سر رسول خدا؟ص؟ 
]48/2[؛  ص252  پیاپی:  شمارۀ   90/3 ابن سعد:  تألیف  الکبرٰی  )الطبقات  آمد؟  بند  خون  تا  نهاد 
الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام: 34/3 و 51 ]90/3 و 106[؛ إمتاع االسماع: ص138؛ البدایة و النهایه تألیف 

المواهب  دّنّیه: 125/1 ]405/1[؛ شرح 
ّ
الل المواهب  األثر: 15/2 ]431/1[؛  ابن َکثیر: 35/4 ]33/4[؛ عیون 

دّنّیه تألیف ُزرقانی: 56/2(
ّ
الل

کند: که بانگ جبرئیل فضا را آ آیا دلیرترین مرد در سایبان بود در آن هنگام 
شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی.

که حّسان بن ثابت چنین سرود: آیا دلیرترین مرد در سایبان بود در آن روز 
که غبار میدان جنگ هنوز فروننشسته بود، جبرئیل آشکارا ندا درداد، حال آن 

گرد پیامبر حلقه زده بودند: و مسلمانان 
» شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی.«3

ب از الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام است.)غ.(
ّ

1. افزودۀ میان قال

2. نام آبگاهی است در ُاحد. )ن.(

کتاب: 59/2- 61� 3. بنگرید به: همین 
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ بیـرون آمـد،  آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در روز حمـراء األسـد 

ی شکسـته و لـب  یـش زخـم برداشـته و پیشـانی اش مجـروح و دنـدان جلـو و کـه رو حـال آن 

زیرینـش از درون زخمـی شـده بـود و شـانۀ راسـتش بـر اثـر ضربـۀ ابن قمیئـه دردمنـد و متـوّرم 

پیاپـی:  ابن سـعد: شـمارۀ  تألیـف  الکبـرٰی  )الطبقـات  بـود؟  گشـته  پوسـت کنده  زانوانـش  و  شـده 

)]49/2[ ص553 

کــه تنــور جنــگ افروختــه شــد  گاه  ــود در روز حنیــن، آن  ــا دلیرتریــن مــرد در ســایبان ب  آی

گریختنــد و جــز چهــار تــن بــا او نماندنــد: ســه تــن از بنی هاشــم  گــرد پیامبــر؟ص؟  گردا  و مــردم از 

ــن  ــد، ابوســفیان ب ی او بودن کــه پیــش رو ــاس  ــن ابی طالــب و عّب ــان؛ علــی ب و مــردی از جــز آن

ــود؛  ی ب کــه در ســمت چــپ و کــه زمــام مرکبــش را در دســت داشــت، و ابن مســعود  حــارث 

کشــته شــد؟ )الّســیرة  کــه  و هیــچ یــک از مشــرکان بــه ســوی آن حضــرت؟ص؟ نیامــد، جــز آن 

)]109/3[  123/3 الحلبّیــه: 

ک  کـه رسـول خدا؟ص؟ همـراه یارانش خا آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در روز احـزاب 

ک پوشـانده بـود؛ و می گفت: خنـدق را جـا بـه جـا می کـرد و سـپیدِی شـکمش را خـا

گر تو نبودی، ما هدایت نمی یافتیم و زکات نمی دادیم و نماز نمی گزاردیم. بارخدایا! ا

گام هامان را استوار فرما! کارزار  پس آرامشی بر ما فروفرست و هنگام 

گمراهــی بیفکننــد، مــا زیــر بــار  کــه بخواهنــد مــا را بــه  گاه  کردنــد و آن  آنــان بــر مــا تجــاوز 

رفــت. نخواهیــم 

)الطبقــات الکبــرٰی تألیــف ابن ســعد: شــمارۀ پیاپــی: ص575 ]71/2[؛ البدایــة و النهایــه تألیــف 

ابن َکثیر: 96/4 ]110/4[(

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »هرآینـه ضربـت  آیـا دلیرتریـن مـرد در سـایبان بـود در آن روز 

علـی از عبـادت آدمیـان و جّنیـان برتـر اسـت.«؛ و در عبـارت دیگـر آمده اسـت: »کشـتن عمرو 

بـه دسـت علـی، از عبـادت آدمیـان و جّنیـان برتـر اسـت.« و در لفـظ دیگـر: »هرآینـه نبـرد علی 
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بـا عمـرو بـن وّد، از همـۀ کارهـای اّمتـم تـا روز قیامـت برتـر اسـت.«؟1

]فرزنـدش[  کـه  بـود  چنیـن  آن،  و  هسـت  ُاحـد  نبـرد  در  صحنـه ای  را  مـرد  ایـن  آری؛ 

عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر _ کـه از مشـرکان بـود _ در میـدان پدیـدار شـد و هـم آورد خواسـت و 

خوانـد: رجـز  چنیـن 
گمراه. کشتن پیران  چیزی نمانده جز ساح و اسب رهوار و شمشیر برای 

پس ابوبکر به سوی وی برخاست و گفت: »من همان مرد پیرم!« سپس چنین رجز خواند:
که دستمایۀ ادای سوگند من است. گوهر و دین من و شمشیرم  چیزی نمانده جز 

گر پدرم نبودی، بازنمی گشتم!« )إمتاع االسماع: ص144( گفت: »ا ی  عبدالّرحمان به و

حّجت آوری به سایبان
گروهی از جمله  گوید: »نزد ابوالحسـن بن عبدون بودم و او منشـی بدر2 بود؛ و  محاملی 
ی ماجـرای مناظـرۀ خویـش را بـا  ابوبکـر داوودی و احمـد بـن خالـد مادرائـی نـزد او بودنـد. و
گفـت: _ ›داوودی  کـه  داوودی در بـارۀ برترشـمارِی ]علـی بـر دیگـر خلفـا[ بیـان نمـود _ تـا آن 
کـه صحنه هـای حضـور علـی را در مقایسـه بـا ایـن  گفت:“بـه خـدا سـوگند! مـا را تـوان نیسـت 
گفتم:“بـه خـدا سـوگند! مـن آن هـا را می دانـم: بـدر، ُاحـد، خنـدق،  کنیـم.”  جماعـت بیـان 
کـه علـی را بـر ابوبکـر و عمـر برتـر  گـر می دانـی، مـرا سـود بخشـد  حنیـن، و خیبـر.” گفت:“پـس ا
شـماری ]و آن را در تأییـد مـن یـاد کنـی[.” گفتم:“آن هـا را می دانـم؛ و به همین سـبب، ابوبکر 
و عمـر را بـر او برتـری می دهـم.” گفـت:“از کجـا؟” گفتم:“ابوبکـر در روز بـدر همـراه پیامبـر؟ص؟ 
گـر شکسـت خـوَرد، همـۀ لشـکر شکسـت  کـه ا در سـایبان بـود و جایـگاه سـرکرده را داشـت 

شکسـت  لشـکر  ی،  و شکسـت  بـا  کـه  بـود  رزمنـده  جایـگاه  در  علـی  اّمـا  بگریـزد؛  و  بخـورد 

نپذیرد.”‹«

کـم )32/3 ]34/3[(؛ المواقـف قاضـی ایجـی )276/3 ]ص412[(؛ کنـز العّمـال  1. المسـتدرک علـی الصحیحیـِن حا
)158/6 ]623/11[(؛ الّسـیرة الحلبّیـه )349/2 ]320/2[( _ در ایـن جـا، سـخنی در رّد گفتـار ابن تیمّیـه که این حدیث 

را مـردود شـمرد، آمـده اسـت؛ هدایـة المرتـاب فی فضائـل األصحـاب )ص148(�

2. گویا مراد از بدر در این جا، بدر الکبیر، ابوالنجم، معروف به َحمامی باشد. بنگرید به: تاریخ بغداد: 599/17. )ن.(
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یـخ بغـداد: 21/8( و ابن جـوزی )المنتظـم: 327/6 ]22-21/14[(  ایـن را خطیـب بغـدادی )تار

کـه بدعت گـذار ایـن نوبرانـه و بنیادگـذار نظرّیـۀ سـایبان و اسـتدالل  کرده انـد. می پنـدارم  یـاد 

گفته اسـت: کتاب العثمانّیه )ص10(  که در خالصۀ  به آن در برترشـماری ]ابوبکر[، جاحظ باشـد 

همـاوردان  کـه  اسـت  آن  می شـمارند،  برتـر  را  علـی؟ع؟  کـه  کسـانی  دلیـل  »بزرگ تریـن 

]کفـر[ را کشـت و در کام نبردهـا فرورفـت؛ اّمـا او را در ایـن کارهـا فضیلـت بزرگـی نیسـت، زیـرا 

کشـتن و بـا شمشـیر بـه نبـرد سـران رفتـن از سـخت ترین آزمودگی هـا و بزرگ تریـن  گـر بسـیار  ا

یاسـت و سـرآمدی باشـد، می بایسـت زبیـر و ابودجانـه و محّمـد بـن مسـلمه  آزمون هـا و دلیـل ر

که رسول خدا آن را دارا نبود؛ زیرا پیامبر  و ابن عفراء و براء بن مالک ویژگی هایی می داشتند 

تنهـا یـک نفـر را کشـت و در روز بـدر بـه صحنـۀ نبرد نیامد و در صـف کارزار درنیامیخت و در 

گرفت. کناره  کارزار  سایبان، همراه ابوبکر، از 

ک می افکنـد؛ اّما برتر  می بینـی کـه مـرد دلیـر، گاه همـاوردان را می کشـد و قهرمانـان را بر خا

از او کسـانی هسـتند که نه می کشـند و نه کارزار می کنند، یعنی فرمانده یا صاحب  نظر و رایزن 

جنـگ؛ زیـرا فرماندهـان دارای توّجـه و اهتمـام و دل مشـغولی و عنایـت و دّقـت نظـری هسـتند 

اسـت او  پـی  در  ویـژه  طـور  بـه  دشـمن  کـه  اسـت  او  نیـز  و  ندارنـد  بهـره  آن  از  دیگـران   کـه 

و کارهـا بـر مـدار وی می گـردد و رزمنـدگان از او بینایـی و کمـک می جوینـد و با نام وی، دشـمن 

کنند و او بگریزد، پایداری  که اگر همۀ سپاه پایداری  درهم می شکند و او را همین بس است 

سـپاه سـودی ندارد و شکسـت از آِن وی اسـت؛ و اگر همۀ سـپاهیان تباه شـوند و او حفظ شـود 

هـر آینـه پیـروز شـده و اقتـدار از آِن وی اسـت؛ و بـه همیـن سـبب، پیـروزی و شکسـت را تنهـا بـه 

وی نسـبت دهند. پس فضیلت جایگاه ابوبکر در سـایبان همراه رسـول خدا در روز بدر، بیش 

از جهاد علی در آن روز و کشتن قهرمانان قریش به دست او است.«

ـــه هـــم بربافتـــه، لـــب از لـــب  ـــه ایـــن افســـانه های ب گفتـــن ب ـــرای پاســـخ  ـــا ب ـــد: م گوی امینـــی 

ــا بـــه پاســـخ ابوجعفـــر اســـکافی معتزلـــی بغـــدادی )د.240( در رّد ســـخن  نمی گشـــاییم و تنهـ

208/7
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جاحظ بسنده می کنیم:1 

گـر  »ابوعثمـان ]جاحـظ[ از زبـان آوری بهـره یافتـه و از خـردورزی محـروم مانـده؛ البّتـه ا

گفتـه باشـد و بـا بیهوده بافـی و بازی گـری یـا بـرای  ایـن سـخنان را از سـِر بـاور و بـه طـور جـّدی 

فصیح نمایـی، وانمـوِد سـخنوری، نشـان دادن قـدرت و زبـان درازی و شـیوابیانی و تیزهوشـی 

ی نیاورده باشـد. آیا ابوعثمان ندانسـته که رسـول  و توانمنـدی در جـدل بـا مخالفـان، بدان رو

ید که در  خـدا؟ص؟ دلیرتریـِن بشـر بـود و در کام نبردهـا فرورفـت و در صحنه هایـی پایـداری ورز

گلـو رسـد؟ آن هـا، عقـل از سـر  رود و جـان بـه 

گریختنـد  کـه همـۀ مسـلمانان  از جملـۀ آن هـا روز ُاحـد و ایسـتادگی او اسـت، پـس از آن 

و تنهـا چهـار تـن بـا او ماندنـد: علـی و زبیـر و طلحـه و ابودجانـه. پـس پیامبـر بـه نبـرد پرداخـت 

آن  زِه  و  کمانـش شکسـت  و دو سـِر خمیـدۀ  تمـام شـد  تیرهایـش  کـه  افکنـد  تیـر  و چنـدان 

گفت: ›ای رسـول خدا! زه  ی  گسـیخت؛ پس به عکاشـة بن ِمْحَصن فرمود تا آن را زه بندد. و

کـه می رسـد، زه را ببنـد!‹ عکاشـه گوید: ›سـوگند  کوتـاه اسـت.‹ پیامبـر فرمـود: ›هـر انـدازه  آن 

کـه هـم بـه انـدازه رسـید  کـه پیامبـر را بـه حـق برانگیخـت! هرآینـه آن زه را چنـان بسـتم   بـه آن 

کمـان برگرفـت و چنـدان  کمـان پیچیـدم. سـپس  و هـم یـک وجـب از آن را بـر دو سـِر خمیـدۀ 

کـه دیـدم کمانـش درهم شکسـت.‹ بـه سـوی آنـان تیـر افکْنـد 

گـر  گفتنـد: ›ا ـف آمـد، اصحابـش بـدو 
َ
یارویـی ُابـّی بـن َخل نیـز چـون حضـرت؟ص؟ بـه رو

ی رود.‹ پیامبـر نپذیرفـت و نیـزۀ کوچـک را از حـارث بن صّمه  خواهـی، یکـی از مـا بـه سـوی و

گرفـت و ُابـّی اصحابـش را همچـون برانگیختـن شـتران، بـه جنبـش درآورد. اصحاب گفتند: 

کنده شـدن مگس های پشـت شـتر!‹  ›پـس ]بـا بیـم و هـراس[ از برابـر او گریختیم، همچون پرا

ی نعـره برآورد. ـف ضربـت زد و او همچـون گاو
َ
پـس بـا آن نیـزه بـر ابـّی بـن َخل

ی همین  یدن و در آن هنگام که اصحابش گریختند و او را تنها نهادند، در پایداری ورز

1� رسائل الجاحظ: ص54 ]ص155-156[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 275/3 ]278-277/13[�
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کس التفات  که می گریختید و دور می شدید و به هیچ  گاه  که خدای تعالی فرموده است: ›آن  بس 

 نمی کردید و پیامبر در پی شما می خواندتان.‹ ]آل عمران/153[ همین که آن حضرت؟ص؟ در پی آنان بود 

و ایشان دور می شدند و بدون توّجه می گریختند، دلیل پایداری و نگریختن او است.

همو در روز حنین همراه نه تن از خویشـان و اطرافیان نزدیکش ایسـتادگی نمود؛ و همۀ 

ی حلقه زده بودند. عّباس آهِن لگام اسـتر  گریختند و تنها آن نه تن در پیرامون و مسـلمانان 

بـود و دیگـران در راسـت و چـپ  کـف ایسـتاده  یش شمشـیر در  گرفتـه و علـی پیشـارو او را 

گاه پـا بـه فـرار می نهادنـد،  گریختنـد و هـر  گرفتـه بودنـد. همـۀ مهاجـران و انصـار  اسـترش قـرار 

گلـو و سـینۀ خـود را در برابـر  آن حضـرت؟ص؟ بـا عـزم قاطـع و اراده ای راسـخ پیـش می آمـد و 

شمشـیرها و تیرهـا قـرار مـی داد و سـپس یـک کِف دسـت از شـن های آن سـیل گاه را برداشـت 

ی های شما!‹ ی مشرکان پاشید و فرمود: ›زشت ]و سیاه[ باد رو و بر رو

کـه خـود دلیرتریـِن آدمیـان بـود، مشـهور اسـت: ›چـون نبـرد شـّدت  ایـن خبـر از علـی، 

می گرفـت و تنـور جنـگ افروختـه می شـد، مـا رسـول خـدا؟ص؟ را سـپر خـود می سـاختیم و بـه او 

کـه پیامبـر در کام نبردهـا فرونرفـت و در صف ها  پنـاه می آوردیـم.‹ پـس چگونـه جاحـظ گویـد 

یـدن  کسـی رسـول خـدا؟ص؟ را بـه دوری ورز کـه  کـدام تهمـت بزرگ تـر از ایـن   درنیامیخـت؟ 

گرفتن از جنگ مّتهم سازد؟ کناره  و 

کـه در ایـن زمینـه چـه تناسـبی میـان ابوبکـر و رسـول خـدا هسـت تـا جاحـظ  دیگـر آن 

دعـوت  صاحـب  و  لشـکر  فرمانـده  آن  خـدا؟ص؟ ،  رسـول  بـا  و  نمایـد  قیـاس  پیامبـر  بـا  را   او 

ی را بـه چشـم  کـه دوسـت و دشـمن و کنـد؛ همـان  و سـرکردۀ اسـالم و دیـن، نسبت سـنجی 

سـروری می نگریسـتند و انگشـت اشـارۀ همگان به سـوی او بود و قریش و عرب را سـخت به 

گمـراه دانسـتن  خشـم آورده و بـا بیـزاری جسـتن از معبودهاشـان و عیـب شـمردِن دینشـان و 

خـون  بزرگانشـان،  و  سـران  کشـتن  بـا  سـپس  و  سـوزانده  را  آنـان  جگرهـای  پیشینیانشـان، 

گزیند؛ زیرا  کناره  که از نبرد دوری و  کسـی چون او را شایسـته بود  یخته بود؟  نزدیکانشـان را ر
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که سـپاه، وابسـته به آنان و بقای ایشـان اسـت  جایگاه پادشـاهان و سـرکردگان همین اسـت 

گـر پادشـاه جـان بـه سـالمت بـَرد،  کـه پادشـاه از میـان رود، سـپاه نیـز نابـود می گـردد و ا و آن گاه 

گـر همـۀ لشـکر نابود گردد، او سـپاهی دیگـر از نو  ممکـن اسـت ملـک و دولتـش باقـی بمانـد و ا

کـه پادشـاه، خـود، بـه نبـرد رود؛ و اسـکندر  کرده انـد  ی، حکیمـان نهـی  می آرایـد. از همیـن رو

کنـار  یـارو شـد؛ و او را بـه  کـه بـا فوسـر، پادشـاه هنـد، در میـدان نبـرد رو کار شـمرده اند  را خطـا

نهـادن حکمـت و دوری از صـواب و دوراندیشـی منسـوب نموده انـد.

کـدام یـک  کـه ابوبکـر را در ایـن مقولـه چـه جایگاهـی باشـد!  پـس جاحـظ بـه مـا بگویـد 

کسـی جـز در ردیـف  از دشـمنان اسـالم او را می شـناخت تـا بخواهـد بـه قتلـش رسـاند؟ آیـا او 

مهاجـران و همچـون عبدالّرحمـان بـن عـوف و عثمـان بـن َعّفان و دیگران بـود؟ حّتی عثمان 

از او ُپرآوازه تر و واالمکان تر بود و بیش تر بدو چشـم دوخته می شـد و خشـم و غضب دشـمن بر 

گـر ابوبکـر در یکـی از آن صحنه های نبرد کشـته می شـد، آیا کشـته شـدنش در  او بیش تـر بـود! ا

ناتوانـی اسـالم اثـر می نهـاد یـا در آن سسـتی پدیـد مـی آوْرد و یـا بیـم می رفـت که با کشـته شـدن 

گـردد و آثـارش از میـان رود و نشـانه های  ی در یکـی از آن نبردهـا، ایـن دیـن دسـتخوش فنـا  و

کناره گیـری از جنـگ،  کـه جاحـظ بگویـد: ›شـأن ابوبکـر در دوری و  راهـش محـو شـود؛ تـا آن 

کـه خداوند مـا را فروگـذاَرد، بدو پنـاه می بریم! همچـون رسـول خـدا؟ص؟ بـوده اسـت.‹؟ از ایـن 

گزارش هــا و اخبــاْر پیوســته می پردازنــد،  کــه بــا ســیره آشــنایند و بــه  همــۀ خردمندانــی 

کــه وی در آن  گاهنــد  وضــع نبردهــای رســول خــدا؟ص؟ و چنــد و چونــش را می داننــد و نیــز آ

کــه در ســایبان  گرفتــه و چگونــه جنگیــده و آن روز  نبردهــا چگونــه بــوده و چــه ســان موضــع 

کــه آن حضــرت؟ص؟ در موضــع فرماندهــی و تدبیــر  نشســت، چــه ســان نشســت؛ و نیــز می داننــد 

گاهــی بــه دســت  کار اصحابــش آ قــرار می گرفــت و پشــتوانه و پشــتیبان ســپاهش بــود و از 

گرفتــن در جلــِو  یــدن از پیشــی  گرفتــن در پشــت ســر آنــان و خــودداری ورز مــی آورد و بــا قــرار 

کــه  کــه ایشــان درمی یافتنــد  گاه  کوچــک و بــزرگ آنــان را حراســت می نمــود؛ زیــرا آن  ایشــان، 
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پیامبــر  پشــت سرشــان قــرار دارد، دلشــان آرام می گرفــت و نگــران وی نبودنــد  تــا از پرداختــن بــه 

دشمنشــان غافــل شــوند؛  حــال آن کــه گروهــی کــه بــدان پنــاه برنــد و یــا پشــتیبانی کــه بــه ســوی او 

ــر  ــد، ب ــان باش ــت سرش ــر پش گاه پیامب ــر  ــه ه ک ــتند  ــویی، می دانس ــتند؛  و از س ــد، نداش بازگردن

کــس را در حمایــت از  کارهاشــان نظــارت می کنــد و موقعّیتشــان را می دانــد؛ و بدیــن ســان، هــر 

ــرار  ــه دشــمن، و رویارویــی در هجــوم و حملــه، در موضــع خویــش ق ســپاه، آســیب رســاندن ب

گرفتــن پیامبــر بهتریــن جــای بــرای ســامان دادن وضــع ایشــان و  می دهــد. پــس مــکاِن قــرار 

کارشــان را  کــه وی  کــه همــگان او را می جســتند،  کیانشــان بــود؛ چــرا  حمایــت و پاســداری از 

کــه موقعّیــت پرچــم دار، واال و مهــّم  تدبیــر و جماعتشــان را سرپرســتی می نمــود. آیــا نمی بینیــد 

کار او در پیــش نیفتــادن در  اســت و مصلحــت نبــرد در ایســتادگی نمــودن، و ارزشــمندی 

بیشینۀ حالت ها است؟

پس سرکردۀ سپاه حالت هایی دارد:

کــه پشــت ســپاه و در انتهــای آنــان قــرار می گیــرد تــا پشــتوانه و نیرو و پشــتیبان  نخســت آن 

کارهــا و مشــکالت  گیــرد و از اختــالل در  و مایــۀ تــوان آنــان باشــد و تدبیــر جنــگ را بــر عهــده 

گاهــی یابــد. آ

کـه  کسـانی را  ی می کنـد تـا ناتوانـان را نیـرو بخشـد و  کـه در میانـۀ صـف پیشـرو دوم آن 

دچـار ضعـف شـده اند، تشـویق و تحریـک نمایـد.

کـه چـون دو لشـکر بـا هـم درگیـر شـوند و شمشـیرها بـه هـم درآویزنـد، در بهتریـن  سـوم آن 

کار فرمانده  گیـرد و یا خود به نبرد پـردازد؛ و این مراحـل  کـه بـه صـالح سـپاه اسـت، قرار  جـای 

ک و بزدلـِی ترسـوی غیـر اصیل آشـکار شـود. کـه در آن، دالورِی دلیـر بی بـا در جنـگ اسـت 

پـس جایـگاه فرماندهـی واالی رسـول خـدا؟ص؟ کجـا و جایـگاه ابوبکر کجا تـا میان آن دو 

گردد؟ یکسـانی و سـنجش برقرار 

ی را از فضیلت نبّوت بهره  گر ابوبکر با رسـول خدا در رسـالتش شـریک بود و خداوند و ا
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ی نیز  داده بـود و قریـش و عـرب همچنـان کـه محّمـد؟ص؟ را می ُجسـتند، در جسـت و جـوی و

گویـد؛ اّمـا ابوبکـر وضـع و حـال خـود را داشـت و از  کـه چنـان  برمی آمدنـد، جاحـظ را سـزا بـود 

کم تـر مـورد بازخواسـت بـود و هرگـز نـه تیـری  کم جرأت  تـر[ بـود و  کم دل تـر ]و  همـۀ مسـلمانان 

یخته بود. او یکـی از دنباله روان، و فردی بدون  افکنـده، نـه شمشـیری برکشـیده، و نـه خونی ر

ی برمی آمد.  کـه نـه کسـی را تعقیـب می کـرد و نـه کسـی در تعقیـب و شـهرت و ناشـناخته بـود 

گیـرد؟ در روز  ی همچـون جایـگاه رسـول خـدا؟ص؟ قـرار  تـا جایـگاه و پـس چگونـه روا اسـت 

ُاحـد، فرزنـدش عبدالّرحمـان همـراه مشـرکان بـه میـدان آمـد و ابوبکـر او را دیـد و خشـمگینانه 

ی رود؛ اّمـا رسـول  کارزار بـا و کشـید تـا بـه  برخاسـت و بـه انـدازۀ یـک انگشـت شمشـیر از نیـام 

خـدا؟ص؟ بـه او فرمـود: ›ای ابوبکـر! شمشـیرت را در نیـام کـش و مـا را از وجود خـودت بهره مند 

ی نگفـت، مگـر از  سـاز!‹ پیامبـر ایـن سـخن را _ کـه مـا را از وجـود خـودت بهره منـد سـاز! _ بـا و

گـر به کارزار رود، کشـته  یارویـی بـا مـردان نیسـت و ا ی کـه می دانسـت او مـرد جنـگ و رو آن رو

خواهد شد.

کشـتن  کـه پرداختـن بـه جنـگ و رو بـه رو شـدن بـا همـاوردان و  گویـد  چگونـه جاحـظ 

قهرمانـان شـرک، مایـۀ برتـری نیسـت؟ آیـا پایه هـای اسـالم جـز بر همین اسـتوار گشـت و آیا دین 

که وی این سخن خدای تعالی را نشنیده  جز بدین امر، ثبات و برقراری یافت؟ آیا می نگرید 

بنایـی  گویـا  می کننـد،  کارزار  صـف زده  او  راه  در  کـه  مـی دارد  دوسـت  را  کسـانی  خداونـد  ›همانـا  اسـت: 

کسـی، یعنـی در نظـر  یـدن خـدای تعالـی بـا  به هم پیوسـته و اسـتوارند.‹ ]صـف/4[؟ دوسـتی ورز

کـه در ایـن صـف پایدارتـر باشـد و بیش تـر بجنگـد، نـزد خـدا  گرفتـن پـاداش بـرای او؛ پـس هـر 

دوست داشـتنی تر اسـت؛ و معنـای برتـر بـودن نیـز همیـن پـاداش بیش تـر داشـتن اسـت. پـس 

کـه در ایـن صـف اسـتوار، از همـۀ آنـان  علـی؟ع؟ محبوب تریـِن مسـلمانان نـزد خـدا بـوده؛ چـرا 

پایدارتـر  بـود و بـه اجمـاع اّمـت، هرگـز  نگریخـت و هیـچ همـاوردی بـه کارزارش نرفـت، جز  این 

که علی او را کشت.

کـه جاحـظ این سـخن خدای تعالی را نیز نشـنیده: ›و خـدا جهادکنندگان  آیـا می اندیشـید 
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را بـر وانشسـتگان، بـه مـزدی بـزرگ برتـری بخشـیده اسـت.‹ ]نسـاء/95[؟ و نیـز این سـخن را: ›خداوند 

کارزار  خـدا  راه  در  باشـد؛  آنـان  بـرای  بهشـت  کـه  آن  بهـای  بـه  خریـد  را  مال هاشـان  و  جان هـا  مؤمنـان  از 

کشـته می شـوند. وعـده ای اسـت حـق و درسـت بـر خـدای در تـورات و انجیـل   می کننـد، پـس می کشـند و 

و قرآن.‹ ]توبه/111[؟

کــه بــه  کیســت  کیــد بــر ایــن خریــد و فــروش فرمــوده اســت: ›و  آن گاه، خــدای ســبحان در تأ

کرده ایــد، شــادمان باشــید؛ و ایــن  کــه  پیمــان خویــش از خــدا وفادارتــر اســت؟ پــس بــه ایــن خریــد و فروشــی 

ــدا  ــه در راه خ ک ــت  ــن از آن رو اس ــد: ›ای ــی فرمای ــدای تعال ــز خ ــه/111[ و نی ــزرگ.‹ ]توب ــی ب کامیاب ــت  اس

کافــران را بــه خشــم آورد، ننهنــد  کــه  گامــی در جایــی  گرســنگی بدیشــان نرســد و هیــچ  هیــچ تشــنگی و رنــج و 

کاری نیــک و شایســته  کــه بــه واســطۀ آن، بــرای ایشــان  و هیــچ صدمــه ای بــه دشــمن نزننــد، مگــر ایــن 

نویسند.‹ ]توبه/120[

گـون هسـتند و بعضـی بـر دیگـران برتـری  گونا پـس مـردم در جهـاد دارای موقعّیت هـای 

ی آوَرد و بـه پیشـواز شمشـیرها و نیزه هـا رود، بیـش از  کـه بـه سـوی همـاوردان رو کسـی  دارنـد. 

که در میدان نبرد می ایسـتند و فقط دیگران را یاری می کنند و خود پیش نمی روند،  کسـانی 

کـه  کسـی  گرانبـاری می کنـد؛ زیـرا سـخت تر بـه آنـان آسـیب می زنـد. نیـز  بـر شـانه های دشـمن 

در میـدان می ایسـتد و یـاری می رسـاَند و پیـش نمـی رود؛ اّمـا در دسـترس تیرهـا و نیزه هـا قـرار 

کارآمدتـر[ و مقامـش برتـر اسـت. کـه در چنیـن وضعـی نیسـت، مؤّثرتـر ]و  دارد، از کسـی 

یاسـت  گر ضعیفان و بزدالن به سـبب دسـت کشـیدن و ترک نمودن جنگ، شایسـتۀ ر ا

گـردد، بایـد حّسـان بـن ثابـت بیش تریـن  کار هماننـد رفتـار پیامبـر؟ص؟ قلمـداد  باشـند و ایـن 

کـه جاحـظ اّدعـا  گـر چنـان  یاسـت می یافـت و از همـگان بـرای آن شایسـته تر بـود! ا بهـره را از ر

باطـل  برتـری علـی در جهـاد  رو،  ایـن  از  و  باشـد  از همـه جنگیـده  کم تـر  پیامبـر؟ص؟  نمـوده، 

شـمرده شـود، بـر همیـن قیـاس، برتـری ابوبکـر در انفـاق نیـز نادرسـت شـمرده می شـود؛ زیـرا 

کم تـر از همـگان بـود! دارایـی رسـول خـدا؟ص؟ 
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چـون بـه کار عـرب و قریـش بـا تأّمـل بنگریـد و در سـیره ها نظـر کنیـد و خبرهـا را بخوانیـد، 

کشـتنش را می خواسـتند؛ و  کـه آنـان در پـی محّمـد؟ص؟ بودنـد و او را می جسـتند و  یابیـد  در

گـر از دسـتیابی بـه پیامبـر درمی ماندنـد، در پـی علـی برمی آمدنـد و قتـل او را می خواسـتند؛  ا

گـر  آنان  زیـرا وی بیـش از همـگان بـا رسـول هماننـد و بـه وی نزدیـک بـود و از او دفـاع می نمـود. ا

کار محّمـد؟ص؟ را بـه ضعـف می کشـاندند و شـوکت او  علـی را می جسـتند و او را می کشـتند، 

را درهـم می شکسـتند؛ زیـرا علـی در یـاری او بیـش از همـگان دارای سرسـختی، نیرومنـدی، 

که در روز بدر، عتبة بن ربیعه  دلیری، فریادرسـانی، یورش آوری، و قهرمانی بود. آیا نمی بینید 

و بـرادرش  َشـیبه و پسـرش ولیـد بـن عتبـه آن هنـگام بـه میـدان درآمدنـد و رسـول خـدا چنـد تـن 

از انصار را به رویارویی با آنان فرسـتاد؛ اّما ایشـان نسـب این افراد را پرسـیدند و چون نسبشـان 

گفتنـد: ›بـه میـان قـوم خویـش بازگردیـد!‹ و آن گاه، بانـگ زدنـد: ›ای محّمـد!  را دانسـتند، 

هم طـرازان مـا از قـوم مـا را بـه نبرد ما بفرسـت!‹ پس پیامبـر؟ص؟ به خویشـاوندان نزدیکش فرمود: 

›ای بنی هاشـم! برخیزیـد و حـّق خویـش را کـه خداونـد در برابـر باطـِل اینـان بـه شـما بخشـیده، 

یـاری نماییـد! ای علـی؛ برخیـز! ای حمـزه؛ برخیـز! ای عبیـده؛ برخیـز!‹

آیـا نمی بینیـد کـه هنـد، دختـر عتبـه، در روز ُاحـد بـرای قاتـل علـی جایزه قـرار داد؛ زیرا او 

سـوگ  در  کـه  نمی شـنوید  را  هنـد  سـخن  آیـا  بودنـد؟  کشـته  را  پـدرش  بـدر،  روز  در  حمـزه  و 

خانواده اش می سراید:
مرا در سوگ عتبه، پدرم، صبر و قرار نمانده؛ و نیز عمو و برادرم؛

برادری همچون نور ماه. و تو ای علی! با قتل آنان، پشت مرا شکستی.

کشـتن پدرش،  کشـته بود و در  که علی برادِر هند، ولید بن عتبه را  ی بود  و این از آن رو

عتبه، نیز دسـت داشـت؛ و اّما عمویش  َشـیبه را حمزه به تنهایی کشـته بود.

گـر محّمـد را بکشـی،  گفـت: ›ا نیـز در روز ُاحـد، جبیـر بـن مطعـم بـه غالمـش، وحشـی، 

گر حمزه را بکشـی، آزادی.‹ و وحشـی گفت: ›اّما محّمد؛  گر علی را بکشـی، آزادی؛ ا آزادی؛ ا
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یارانش از او پاسـداری می کنند. اّما علی؛ مردی اسـت محتاط و در هنگام نبرد به هر سـوی 

ی نشسـت و نیـزه ای  ی می کنـد. پـس مـن حمـزه را می کشـم.‹ سـپس در راه و می نگـرد و رو

کوتـاه بـه سـویش افکنـد و او را کشـت.

کـه در جنگ هـا حـال و وضـع علـی بـه حـال و وضـع رسـول  گفتیـم _  بـه سـبب آن چـه 

کـه رسـول خـدا  کتاب هـای اخبـار و سـیره می بینیـم  خـدا نزدیـک و بـا آن متناسـب بـود _ در 

کـه  روز خنـدق  بـود. رسـول خـدا؟ص؟ در  او محتـاط  و در حفـظ جـان  ک جـاِن علـی  بیمنـا

گفـت:  کارزار عمـرو رفـت، در حضـور یارانـش، دو دسـتش را بـه آسـمان افراشـت و  علـی بـه 

›بارخدایـا! در روز ُاحـد، حمـزه را؛ و در روز بـدر، عبیـده را از مـن سـتاندی! پـس امـروز علـی را 

ی،  کـه تـو بهتریـِن وارثان هسـتی!‹ و نیـز از همین رو برایـم نـگاه دار! پـروردگارا؛ مـرا تنهـا مگـذار 

کـه عمـرو بارهـا آنـان را بـه  یـد، آن گاه  یـغ می ورز کارزار عمـرو رود، در کـه علـی بـه  پیامبـر از ایـن 

یارویـی بـا او خودداری می کردنـد و تنها علی پیش  کارزار خویـش فراخوانـد و هـر بـار افـراد از رو

ی فرمـود: ›او  کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه و یارویـی می خواسـت تـا آن  می رفـت و از پیامبـر اجـازۀ رو

گفـت: ›مـن هـم علـی هسـتم!‹ پـس پیامبـر او را بـه خـود نزدیـک نمـود  عمـرو اسـت!‹ و علـی 

ی رفـت؛ در  گام بـا و کننـده، چنـد  ی نهـاد و همچـون بـدرود  و بوسـید و عمامـه اش را بـر سـر و

ی بـود. کار و کـه نگـران و در انتظـار سـرانجام  حالـی 

یش را به سـوی آسـمان نمود  سـپس همچنان دو دسـت خویش را به سـوی آسـمان و رو

گویـا بـر سرشـان پرنـده نشسـته  و مسـلمانان در پیرامـون او همگـی در حـال سـکوت بودنـد، 

شـنیدند  تکبیـر  صـدای  آن،  میـان  از  و  خاسـت  هـوا  بـه  غبـار  و  گـرد  کـه  گاه  آن  تـا   اسـت؛ 

کشـته اسـت. پـس رسـول خـدا؟ص؟ و مسـلمانان چنـان تکبیـر  کـه علـی عمـرو را  یافتنـد  و در

ی،  کـه سـپاهیان مشـرک در آن سـوی خنـدق، بانـگ آن را شـنیدند. از همیـن رو برآوردنـد 

کشـتن عمـرو در روز خنـدق،  گـر فضیلـت علـی بـه سـبب  گفتـه اسـت: ›ا یفـة بـن یمـان 
َ

 ُحذ

سـخن  ایـن  در بـارۀ  ابن عّبـاس  نیـز  گیـرد.‹  فرا را  همـه  گـردد،  تقسـیم  مسـلمانان  همـۀ  میـان 
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گفتـه اسـت: ›مقصـود،  کفایـت بخشـید.‹ ]احـزاب/25[  کارزار  خـدای تعالـی: ›و خـدا مؤمنـان را از 

کفایت بخشی به دست علی بن ابی طالب است.‹«

غرق شده به هر خشک علفی چنگ می زند!

بـه  و  انداختـه  بیراهـه  بـه  راه هـا  از  و  افکنـده  بـه درماندگـی  را  گـروه  ایـن  دلیـری خلیفـه 

گاه  گاه پایینشـان می آوَرد و  که  کرده  کلنگی سوارشـان  سـختی و مشـّقت دچار نموده و بر اال

باالشـان می َبـرد؛ پـس راهـی روشـن نیافته انـد تا آنـان را به آن چه در صـدد اثباتش برای خلیفه 

یـخ را از هر واقعّیـت و اثری خالی یافته انـد که بتوانند  کـه صفحـات تار هسـتند، برسـاَند؛ چـرا 

در حّجـت آوری بـه آن اعتمـاد نماینـد. پـس بـه فلسـفه بافی در این زمینه چنـگ زده اند! یکی 

فلسـفۀ سـایبان را می سـازد و دیگـری رشـته های عنکبوتـی می بافـد و پایـدار مانـدن ابوبکـر در 

کمـال دالوری  یـداد هول انگیـز را دلیلـی بـر  وفـات رسـول خـدا؟ص؟ و تزلـزل نیافتنـش در آن رو

ی می شمارد. و

ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 222/4 ]143/4[( در ذیـل آیـۀ 144 از سـورۀ آل عمـران: »و 

گـر او بمیـرد  کـه پیـش از او پیامبـران و فرسـتادگان گذشـتند. پـس ا محّمـد نیسـت مگـر پیامبـر و فرسـتاده ای 

یا کشـته شـود، آیا شـما به پشـت سـر خود برخواهید گشـت؟ و هرکه به پشـت سـر خود بازگردد، هرگز خداوند 

یـدن صّدیـق  گویـد: »ایـن آیـه روشـن ترین دلیـل بـر دالوری و جـرأت ورز را هیـچ زیانـی نرسـاند.« 

ی دادن مصیبت هـا، دل پایـدار  کـه در رو اسـت؛ زیـرا حـّد و مـرز ایـن دو صفـت آن اسـت 

کـه دلیـری و دانـش ابوبکـر در آن  بماَنـد؛ و هیـچ مصیبتـی سـنگین تر از وفـات پیامبـر؟ص؟ نبـود 

گفتنـد: ›رسـول خـدا؟ص؟ درنگذشـته اسـت.‹  آشـکار شـد. برخـی از مـردم، از جملـه عمـر، 

گشـت.  کار دچـار آشـفتگی  عثمـان الل شـد؛ علـی خـود را از دیـدگان مـردم پنهـان نمـود؛ و 

پـس صّدیـق بـه اسـتناد ایـن آیـه، هنـگام بازگشـت از منزلـش در ُسـنح1، آن تردیـد ]در مـرگ 

پیامبر[ را از میان برد.«

کـه تـا منـزل پیامبـر یـک میـل فاصلـه داشـته اسـت. ]در معجـم البلـدان  1. ُسـْنح یـا ُسـُنح، جایـی در بیـرون مدینـه بـوده 
ه هـای پیرامـون مدینـه بـوده اسـت. )غ.([ 

ّ
کـه سـنح یکـی از محل )265/3( آمـده 
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گفتـه اسـت:  کـرده و  بـی )الّسـیرة الحلبّیـه: 35/3 ]354/3[( همیـن اسـتدالل را تأییـد 
َ
َحل

»چـون رسـول خـدا؟ص؟ وفـات فرمـود، مـردم عقلشـان را از دسـت دادنـد؛ برخی به جنـون دچار 

گشـتند و از سـخن  گنگ  شـدند و بعضی از پای نشسـتند و برخاسـتن نتوانسـتند؛ برخی نیز 

کـه گرفتـار جنـون  گفتـن درماندنـد؛ و شـماری هـم در بسـتر  بیمـاری افتادنـد. عمـر از آنـان بـود 

گفتن درماند؛ علی از پای نشسـت و نتوانسـت حرکت  شـد؛ عثمان گنگ گشـت و از سـخن 

یـس در بسـتر بیمـاری افتـاد و از انـدوه و غّصـه بمـرد. پایدارتریـن ایشـان  َ کنـد؛ و عبـداهلل بـن ُانݧ

کمـال دلیـری صّدیـق  گفتـه اسـت: ›ایـن روشـن ترین دلیـل بـر  ابوبکـر صّدیـق بود ... ُقْرُطبـی 

است.‹ ... .«

امینـی گویـد: ُقْرُطبـی چنیـن توّهـم می آفرینـد کـه در کتاب عزیـز خداوند آیه ای اسـت که 

کـه  بـر دلیـری و دانـش خلیفـه داللـت می نمایـد؛ اّمـا در آن چـه وی آورده، بیـش از ایـن نیسـت 

ابوبکـر در آن روز بـا ایـن آیـۀ گرامـی بـه وفـات رسـول خـدا؟ص؟ اسـتدالل نمـود؛ پـس چـه پیونـدی 

بـا دلیـری آن مـرد دارد و کـدام یـک از گونه هـای سـه گانۀ داللـت ]= مطابقـت و تضّمـن و التزام[ 

گـر هم داللتـی در آن به چشـم بخورد _ که  در آن اسـت، چـه رسـد کـه روشـن ترین دلیـل باشـد؟ ا

کجـا و چگونـه بـه چشـم خـوَرد؟ _ در زمینـۀ اسـتواردلی و تمّسـک او بـه این آیۀ گرامی اسـت؛ نه 

آن کـه خـود ایـن آیـه دارای داللتـی بـر این مطلب باشـد.

دلیری  صفت  و  منش  دو  میان  تفاوت  پیروانش،  و  ُقْرُطبی  بر  چگونه  که  آن  دیگر 

و سخت دلی پوشیده مانده است؟ این بافتۀ سست تر از خانۀ عنکبوت را دست سیاست 

که در آن میان بود، حل نماید! پس عمر بن خّطاب را دچار جنون  تی را  بربافت تا مشکال

نمود،  انکار  را  خدا؟ص؟  رسول  وفات  که  را  کارش  این  تا  وی! _  از  جنون  باد  دور  _ و  کردند 

کتاب  که در همین  ی در اضطراب و ناآرامی بوده؛ چنان  که و درست جلوه دهند و بگویند 

گذشت. نیز علی را از پای نشسته خواندند تا برای خودداری اش از بیعت عذری  )ص184( 

گنگ نمودند؛ زیرا در آن وضعّیت لب از لب نگشود. خیالی بتراشند. عثمان را نیز 
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کـه آن چـه ُقْرُطبی در معیار دلیری آورده، مسـتلزم آن اسـت که خلیفه از خود  دیگـر ایـن 

رسـول خـدا؟ص؟ نیـز دلیرتـر باشـد؛ زیـرا از ابوبکـر در سـوگ مصیبـت پیامبـر بزرگـوار بیـش از ایـن 

گفـت: »در زندگـی و مـرگ چـه  گریسـت و  گشـود و او را بوسـید و  ی را  کـه چهـرۀ و نقـل نشـده 

خوش]بـو[ هسـتی!« )صحیـح بخـاری: 281/6 ]1618/4[؛ الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 334/4 

یـخ  ]306/4[؛ الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد چـاپ مصـر: شـمارۀ پیاپـی: ص785 ]268/2[؛ تار

مـم و الملـوک طبـری: 198/3 ]201/3[( اّمـا رسـول خـدا؟ص؟ در مـرگ عثمـان بـن مظعـون بسـی 
ُ
األ

ی افکند و او را بوسـید  ی پیکر و بیـش از ایـن انجـام داد و سـه بـار پیاپـی خـود را بـا چهره به رو

گونه هایش روان بود، بلند  که اشـک بر  گریسـت و در حالی  ی با چشـمانی اشک فشـان  و بر و

شـیون کرد. )الّسـنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 407/3؛ حلیة األولیاء: 105/1؛ اإلسـتیعاب: 495/2 ]قسـمت 

ْسـد الغابـه: 387/3 ]600/3[؛ اإلصابـه: 464/2( و بسـیار تفـاوت اسـت میـان عثمـان 
ُ
سـوم/1055[؛ أ

ـت پیدایـش همـۀ جهان هـا؛ و بسـی فاصلـه 
ّ
بـن مظعـون و سـرور آدمیـان، روح آفرینـش، و عل

است میان این دو مصیبت!

کـه عمـر بـن خّطـاب نیـز از پیامبـر بزرگـوار، دلیرتـر  همچنیـن معیـار آن مـرد اقتضـا دارد 

گریسـت؛ اّمـا عمـر در آن  ی  ینـب بسـیار اندوهگیـن شـد و بـر و باشـد؛ زیـرا پیامبـر در مـرگ ز

یانه می زد؛  ینب را بـا تاز روز، نـه فقـط از آن مصیبـت اندوهگیـن نشـد، بلکـه زنـان گرینـده بـر  ز

گذشـت. کتـاب )159/6(  کـه در همیـن  چنـان 

نیـز بـا همیـن سـنجش، عثمـان بـن َعّفـان هـم از رسـول خـدا؟ص؟ دلیرتـر می شـود؛ زیـرا 

ک گشـت  پیامبـر؟ص؟ در سـوگ یکـی از دو دختـرش، رقّیـه یـا اّم کلثوم، همسـر عثمان، اندوهنا

گسسـته شـدن پیونـد  از  نـه  و  افتـاد  انـدوه  بـه  ایـن سـوگ  از  نـه  اّمـا عثمـان  گریسـت؛  او  بـر  و 

دامـادی اش بـا رسـول خـدا؟ص؟؛ و در همـان شـب وفـات آن زن، بـه آمیـزش بـا یکـی دیگـر از 
کـه در حدیـث صحیـح از انـس آمـده اسـت.1 گشـت؛ چنـان  همسـرانش مشـغول 

ضمـن  چهـارم/1841[  ]قسـمت   748/2( اإلسـتیعاب  ]51/4[(؛   47/4( کـم  حا الصحیحیـِن  علـی  المسـتدرک   .1
�)24/3( الغدیـر  489(؛  و   304/4( اإلصابـه  شـمردنش؛  صحیـح 
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کـه برجسـتگان اهـل سـّنت از  پیـش از همـۀ این هـا روایـت مربـوط بـه مـرگ ابوبکـر اسـت 

او  زیـرا در سـوگ  بـود؛  وفـات رسـول خـدا؟ص؟  مـرگ وی،  کـه سـبب  آورده انـد  ابن عمـر  طریـق 

کـه سـبب مـرگ ابوبکـر، اندوهـی  کاسـته می شـد تـا درگذشـت. همـو آورده  جسـمش ذّره ذّره 

کـه او را پیوسـته آب نمـود تـا درگذشـت. در عبـارت  سـخت در مصیبـت رسـول خـدا؟ص؟ بـود 

َقَرمانی آمده است: »جسمش پیوسته کاسته می شد تا درگذشت.«

ْسد الغابه: 224/3 ]335/3[؛ 
ُ
کم: 63/3 ]66/3[؛ أ بنگرید به: المستدرک علی الصحیحیِن حا

یخ الخمیس: 263/2؛ حیاة الحیوان  ِضره: 180/1 ]222/1[؛ تار صفة الّصفوه: 100/1 ]263/1[؛ الّریاض الّنَ

]ص76[؛  ص55  سیوطی:  الخلفاء  یخ  تار ]ص88[؛  ص53  المحرقه:  الّصواعق  ]71/1[؛   49/1 دمیری: 

أخبار الّدول َقَرمانی ]281/1[ _ در حاشیۀ الکامل: 198/1 _ ؛ نزهة المجالس صفوری: 197/2؛ مصباح 

الّظالم و بهجة األنام فی شرح نیل المرام جردانی: 25/2 ]62/2[�

بی پوشـیده مانده؛ پس به اسـتناد آن و همراه با سـخن 
َ
گویا این حدیث از ُقْرُطبی و َحل

َیس خواهـد بود که  ݧ کـه در بـارۀ دلیـری ابوبکـر یـاد شـد، او نیـز هماننـد عبداهلل بـن ُانݧ خـود آن دو 

کسـی از  یخ[ از مرگ  گاه ]به تار از اندوه سـخت سـوگ رسـول خدا؟ص؟ درگذشـت و هیچ فرد آ

صحابه جز این دو در سـوگ رسـول خدا؟ص؟ خبر نداده؛ و این نشـان گر سسـت دلی آن دو در روی 

دادن مصیبت هـا اسـت. پـس بـا تـرازوی ُقْرُطبـی _ کـه البّتـه معیـوب اسـت _ آن دو بزدل تریـِن همـۀ 

صحابه بوده اند!

دانسـتن،  دلیرتریـِن صحابـه  را  او  و  دلیـری خلیفـه  در بـارۀ  یـدن  ورز غلـّو  ایـن  ورای  در 

که اسـالم  کسـانی  که به ابن مسـعود نسـبت داده اند: »نخسـتین  سـخن این جماعت هسـت 

را بـا شمشـیر خویـش آشـکار نمودنـد، محّمـد؟ص؟ و ابوبکـر و زبیـر بـن َعـّوام؟مهضر؟ بودنـد.« ]نزهـة 

گـر ابوبکر  کـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ نسـبت داده اند: »ا المجالـس صفـوری: 182/2[ و نیـز ایـن سـخن 

صّدیـق نبـود، اسـالم از میـان می رفـت.« )نـور األبصـار شـبلنجی: ص54 ]ص113[(

امینـی گویـد: همانـا بـر چشـمان مردمـان پرده ای افتاده بود که نتوانسـتند این شمشـیر را 
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ی ایـن شمشـیر را حمایـل  کـه روزی و در دسـت خلیفـه ببیننـد؛ پـس در جایـی نقـل نشـده 

گـرم هیاهـوی کارزار، کسـی از آن بیـم بـرده  نمـوده یـا در جنگـی آن را از نیـام در آورده یـا در گرما

از لحظـۀ مبعـوث شـدن همـواره  کـه  قـرار داد  کنـار رسـول خـدا؟ص؟  را در  او  بتـوان  تـا  باشـد 

شمشیر برهنۀ خدای تعالی بود:
گیرند؛ و شمشیری از شمشیرهای آختۀ خداوند است.1 که از او پرتو  رسول خدا نوری است 

ی و شمشـیرش آشـنا  کـه جنگ هـای سـخت بـا و گیـرد  کنـار کسـی چـون زبیـر قـرار  یـا در 

بودنـد و آن هـا را می شـناختند و سـپاس می گفتنـد و مواضـع و جایگاه هـای ]افتخارآمیـز و[ 

کـه روز خیبـر و مانندهـای آن را بـرای خلیفـه  یـخ ثبـت نمـوده، همـان سـان  آشـکارش را تار

نگاشـته اسـت!

مـن ندانـم بقـای اسـالم بـه کدام ویژگی خلیفه وابسـته بود؛ به این دلیـری اش یا به دانش 

کـه مقـدارش را دانسـتید و یـا بـه چیـز دیگر! پس گمان نیک َبـر و از این خبر مپرس! ی  و

4. پافشاری خلیفه بر عقیده

از ابوسـعید خدری نقل شـده که ابوبکر نزد رسـول خدا؟ص؟ آمد و گفت: »ای رسـول خدا! 

کـه بـا فروتنـی و در حالتـی نیکـو نمـاز می گـزاْرد.«  مـن بـه فـالن وادی برگذشـتم و مـردی را دیـدم 

رسـول خـدا؟ص؟ بـه وی فرمـود: »بـه سـوی او رو و وی را بُکـش!« ابوبکـر بـه سـوی او رفـت و چـون 

کشـتنش را ناخـوش داشـت. پـس نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بازگشـت.  وی را در آن حالـت دیـد، 

پیامبـر؟ص؟ بـه عمـر فرمـود: »بـه سـوی او رو و وی را بُکـش!« عمـر نیز رفـت و او را در همان حالت 

کـه ابوبکـر دیـده بـود، یافـت و کشـتنش را ناخوشـایند دانسـت و بازگشـت و گفـت: »ای رسـول 

یـدن دیـدم و کشـتنش را ناخـوش داشـتم.« رسـول خـدا؟ص؟  خـدا! مـن او را در حـال خشـوع ورز

گفت: »ای رسـول  فرمود: »ای علی! تو برو و او را بُکش!« علی رفت و او را نیافت و بازگشـت و 

از  قـرآن  اّمـا  می خواننـد؛  قـرآن  یارانـش  و  مـرد  »آن  فرمـود:  پیامبـر؟ص؟  نیافتـم.«  را  وی  خـدا! 

کعب بن زهیر، مشهور به »بانت سعاد«، است. 1. این بیت از قصیدۀ 
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بـه قلبشـان نمی رسـد[. ایشـان از دیـن بیـرون  اسـتخوان های ترقـوۀ ایشـان عبـور نمی کنـد ]و 

می شـوند، همچـون بیـرون شـدن تیـر از چلـۀ کمـان؛ و بـه دیـن بازنمی گردنـد، مگـر آن کـه تیر  به 

کـه بدتریـن مردماننـد.« )مسـند احمـد: 15/3  کمـان بازگـردد! پـس آنـان را بکشـید؛  شـکاف سـِر 

]390/3[؛ البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 298/7 ]330/7[(

کـه  یسـت  از انـس بـن مالـک نقـل شـده اسـت: »در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ مـردی می ز

عبادت پیشـگی و سخت کوشـی اش را خـوش می داشـتیم. او را بـا نـام نـزد رسـول خدا؟ص؟ یاد 

کردیـم؛ بـاز هـم او را نشـناخت. در حـال  ی را نشـناخت. بـا ویژگی هایـش از او یـاد  نمودیـم؛ و

گفتیـم: ›ایـن همـان اسـت.‹ فرمـود: ›مـرا از  ی آشـکار شـد.  کـه خـود و کـردن از او بودیـم  یـاد 

کـه در چهـرۀ او عالمـت و نشـانی از شـیطان اسـت!‹ پـس آن مـرد پیـش  مـردی خبـر می دهیـد 

کنـار جماعـت ایسـتاد و بـر آنـان سـالم نـداد. رسـول خـدا؟ص؟ بـه او فرمـود: ›بـه خدایت  آمـد تـا 

کـه کنـار این مجلس ایسـتادی، بـا خود گفتـی:“در میان اینان  سـوگند می دهـم! آیـا هنگامـی 

هیـچ کـس برتـر  یـا بهتـر از مـن نیسـت.”؟‹ او گفـت: ›همانا چنین اسـت.‹ سـپس درون شـد 

گفـت:  و بـه نمـاز پرداخـت. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›کیسـت تـا ایـن مـرد را بکشـد؟‹ ابوبکـر 

گفـت: ›سـبحان اهلل! خوشـایند  ی درون شـد و او را ایسـتاده بـه نمـاز دیـد.  ›مـن.‹ پـس بـر و

کـه نمـاز می خواَنـد، حـال آن که رسـول خدا؟ص؟ از کشـتن نمازگزاران  نداشـتم مـردی را بکشـم 

گفـت:  کـردی؟‹  گشـت. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›چـه  بیـرون  نهـی فرمـوده اسـت.‹ سـپس 

کـه تـو، خـود، از کشـتن نمازگزاران  کـه او را در حـال نمـاز بکشـم، حـال آن  ›خوشـایند نداشـتم 

کسـی ایـن مـرد را می کشـد؟‹ عمـر  نهـی فرمـوده ای.‹ ]رسـول خـدا؟ص؟ دوبـاره[ فرمـود: ›چـه 

کـه پیشـانی بـه سـجده نهـاده اسـت. عمـر گفت:  گفـت: ›مـن.‹ پـس درون گشـت و او را دیـد 

›ابوبکـر برتـر از مـن اسـت.‹ پـس ]او را نکشـت و[ بیـرون گشـت. پیامبـر؟ص؟ بـه او فرمـود: › بگـو 

کشـتنش را ناخوشـایند دانسـتم.‹   گفت: ›او را در حال سـجده برای خدا یافتم و  چه شـد!‹ 

گفـت: ›مـن.‹ فرمـود:  کسـی ایـن مـرد را می کشـد؟‹ علـی  ]رسـول خدا؟ص؟ بـاز[ فرمـود: ›چـه 
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کـه  گشـت و دیـد  کـه آن مـرد بـود، درون  ی را بیابـی!‹ پـس علـی در جایـی  گـر و ›می کشـی، ا

بیـرون رفتـه اسـت. سـپس نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بازگشـت. پیامبـر بـه او فرمـود: ›بگـو چه شـد!‹ 

کشـته می شـد، هیـچ دو مـردی از  گـر  کـه بیـرون شـده اسـت.‹ فرمـود: ›ا گفـت: ›دیـدم  علـی 
اّمت من دچار اختالف نمی شدند. او اّول و آخر بیرون روندگان از دین است.‹«1

گمراهی  که در جنگ نهروان سـرکردۀ  دّیه اسـت 
ُ

مرِد یاد شـده در این ماجرا همان ذوالّث

کـه در صحیـح مسـلم  کشـت؛ چنـان  و انحـراف بـود و امـام علـی امیرالمؤمنیـن او را در آن روز 

]443/2[ و سـنن ابـی داوود ]244/4-245[ آمـده اسـت. ثعالبـی )ثمـار القلـوب: ص232 ]ص290[( 

گمراهـی را بـه آنـان آموخـت و پیامبـر؟ص؟ دسـتور  کـه  دّیـه پیـر  و بـزرگ خـوارج بـود 
ُ

گویـد: »ذوالّث

کشـتن او سسـتی و بزدلی به خرج  که او را در حال نماز بکشـند. ابوبکر و عمر ؟امهضر؟ در  فرمود 

گـر او را  کـه ا ی فرمـود: ›هـال  ی نمـود، او را ندیـد و پیامبـر؟ص؟ بـه و دادنـد و چـون علـی قصـد و

می کشـتی، اّول و آخـر فتنـه بـود.‹ چـون در روز نهـروان میـان کشـتگان یافت شـد، علی گفت: 

یختنـش  یـد!‹ پـس آن دسـت را برایـش آوردنـد و او فرمـان آو ›دسـت ناقـص او را پیـش مـن آور

را داد.«

که نماز،  گرفتند  کسی فرا که از چه  گوید: با من بیایید تا از این دو مرد بپرسیم  امینی 

کنندۀ آن حضور  که اعالن  گرفتند  خون نمازگزار را حفظ می کند! آیا آن را از قانون شریعتی 

که  شرعی  آن  آیا  درماندند؟  شریعت  آن  صاحب  سخِن  دو  میان  ی،  رو این  از  و  نداشت 

کشتن آن مرد  که صاحبش به  گرفتند، همان شریعت محّمدی نیست  این حکم را از آن 

که نماز می گزاَرد  که خود رسول خدا از نزدیک او را می دید و می دانست  فرمان داد، در حالی 

بودند  داده  خبر  ی  و به  نماز  در  فروتنی اش  و  خضوع  از  عمر،  و  ابوبکر  جمله  از  صحابه،  و 

که عبادت پیشگی و سخت کوشِی آن مرد ایشان را خوشایند افتاده است؟  گفته بودند  و 

گستردۀ  خود ابوبکر  نیز  در میان این خبر دهندگان بود؛ اّما رسول خدا؟ص؟ با دانش نبوی 

1. حلیـة األولیـاء )227/3 و 317(؛ مسـند بـّزار از طریـق اعمـش؛ ابویعلـی )المسـند ]90/1[( چنان کـه در البدایة و النهایه 
تألیـف ابن کثیـر )298/7 ]330/7[( آمـده؛ اإلصابه )484/1(�
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ی زیرکی و ظاهرسازی است و آن مرد می خواهد عوام  یافت که همۀ آن کارها از رو خویش در

که تنها در روزگار خوارج  را بفریبد تا به خواست پلید خویش دست یابد؛ همان خواستی 

کشتنش سرکوب  یشۀ پلید را با  توانست بدان برسد. پس رسول خدا؟ص؟ می خواست آن ر

ی،  که درون او چیست. از این رو کند  گاهشان  ی آشنا نماید و آ سازد و مردم را به حال و

کنار جماعت _ که خود پیامبر؟ص؟ نیز در میانشان بود _ ایستاد، به اصرار  که این مرد  گاه  آن 

که او خود را بهتر  گذشت، از او پرسید و خواست تا مردم بدانند  در بارۀ آن چه در خاطرش 

یا برتر از همۀ آنان و پیامبر؟ص؟ می شمارد!

این چه کافری است که کشتنش واجب است، به ویژه پس از سخن پیامبر؟ص؟ : »همانا 

مجلسی  کنار  در  که  است  تیره بختی  چه  این  است.«؟  شیطان  از  نشانه ای  وی  چهرۀ  در 

که پیامبر بزرگوار در صدر آن نشسته و ایشان را سالم نمی دهد؟ این چه بی شرمی  می ایستد 

که از حالت خود شرمنده باشد  که آشکارا از زشتی درون خویش خبر می دهد، بی آن  است 

گفتار خویش پروا ورزد؟ و از 

ی  ی را داد؛ و او از رو کشـتن و کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـان  آری؛ بـه همـۀ ایـن جهت هـا بـود 

گویـد، وحـی خداونـدی اسـت. اّمـا آن دو شـیخ  خواهـش نفـس سـخن نمی گویـد و هـر چـه 

کرامـت نمـاز و  پـاس داشـتن  و  بـر عقیـده  پافشـاری  بـرای  یافتنـد،  را در حـال نمـاز  او  چـون 

که بهتر از من اسـت، او را نکشـت.«  یدند و عمر چنین افزود: »ابوبکر  نمازگزار، به او رأفت ورز

کـه بـه کشـتن او فرمـان داده بـود، بهتر از هر دو شـیخ نبود؟ آیا خود پیامبر، تشـریع گر  آیـا پیامبـر 

نمـاز و بیـان کننـدۀ احترامـش نبـود؟ آیـا سـخن پیامبـر در بـارۀ آن مـرد و بیـان قصـد درونی اش 

نزد صّدیق و دوستش مورد تصدیق نبود؟

که بطالنش روشن است، دست برمی داشتند  که از این عذری  این دو شیخ را بهتر بود 

که در عبارت ابوُنَعیم در حلیة األولیاء آمده؛ یعنی از کشتن  و همان عذر ]واقعی[ را می آوردند 

یعنی:  الّرجل«  کّعا عن  »اّنهما  که  کردیم  یاد  نیز  ثعالبی  القلوب  ثمار  از  او هراسیدند. پیش تر 
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گشتند و از هیبت آن مرد حساب بردند، هر چند در حال نماز بود و  دچار بزدلی و ناتوانی 

که از پیامبر فرمان  سالحش را همراه نداشت! شاید همین دلیل برای آن دو عذری باشد 

نبردند؛ چرا که خداوند هیچ کس را بیش از توانش تکلیف نمی کند. اّما این دو که در آن روز 

پیش  در  بهانه هایی  چند  هر  است،  بینا  خویشتن  بر  انسان  _ و  بودند  گاه  آ خود  حال  از 

ی از دست پیامبر؟ص؟  که و کشتن آن مرد پا پیش نهادند و سبب شدند  افکَند!_ چرا برای 

برود و نیز  امنّیت اّمت از دست بیرون شود، هر چند دیرزمانی بعد به هنگام شورش خوارج؟ 

که ابن حزم و محّب طبری و ُقْرُطبی و سیوطی او را دلیرتریِن مردم  این همان ابوبکر است 

در  مردان  سایۀ  که  حالی  در  گذشت _  )ص201(  کتاب  همین  در  که  _ چنان  شمرده اند 

نمازگاهشان او را به هراس می افکَند!

کـه رسـول خـدا؟ص؟  گاه  دّیـه نـزد آن دو شـیخ دارای پیشـینۀ بـد نیـز بـود، آن 
ُ

ایـن ذوالّث

یـده  کـه عدالـت ورز گفـت: »نمی بینمـت  غنیمـت هـوازن را تقسـیم  نمـود و او بـه پیامبـر؟ص؟ 

کـه رضایـت خداونـد در آن خواسـته  یـدی. ایـن تقسـیمی نیسـت  باشـی!« یـا: »عدالـت نورز

گـر عدالـت نـزد  گشـت و فرمـود: »وای بـر تـو! ا شـده باشـد!« پـس رسـول خـدا؟ص؟ خشـمگین 

مـن نباشـد، پـس نـزد کیسـت؟« عمـر گفـت: »ای رسـول خـدا! آیا او را نکشـم؟« فرمـود: »نه؛ به 

کـه از دیـن بیـرون می شـوند،  گروهـی بـرون می آینـد  یشـۀ ]اندیشـۀ[ ایـن مـرد  زودی از اصـل و ر

کمـان؛ و ایمانشـان از اسـتخوان  ترقوه شـان فروتـر نمـی رود.«  همچـون بیـرون شـدن تیـر از چلـۀ 

یـخ ابوالفـداء: 148/1؛ إمتـاع االسـماع َمْقریـزی: ص425( )تار

5 . سخت کوشی خلیفه در عبادت

از سخت کوشـــی خلیفـــه در عبـــادت، نـــه در روزگار پیامبـــر و نـــه پـــس از آن، خبـــری

کننـــده اش را ســـودی نبخشـــد، جـــز  پـــس از دســـت و  ـــه ثابـــت  ک نقـــل نشـــده، مگـــر چیزهایـــی 

ــرای  ــر فلســـفه بافی بـ گـ ــه ا ــا فلســـفه بافی در ســـخن، البّتـ یـــدن طوالنـــی یـ ــا زدن و نیرنـــگ ورز پـ

»هیچ« سودمند باشد!
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کـه عمـر بـن خّطـاب  ِضـره: 133/1 ]168/1[( روایـت نمـوده  یـاض الّنَ محّب الّدیـن طبـری )الّر

کارهـای درون خانـۀ او از همسـرش سـؤال  ی رفـت و در بـارۀ  پـس از مـرگ ابوبکـر نـزد همسـر و

کـه انجـام مـی داد، عمـر را خبـر داد و سـپس  کارهایـی  ی در بـارۀ عبـادت شـبانه و  نمـود. و

ی در هـر شـب جمعـه وضـو می سـاخت و نمـاز ]عشـاء[1 را می گـزارد و سـپس  گفـت: »البّتـه و

سـر  می شـد،  سـحر  هنـگام  چـون  می نهـاد.  زانوانـش  بـر  را  سـرش  و  می نشسـت  قبلـه  بـه  رو 

برمی داشـت و آهـی عمیـق می کشـید و رایحـۀ جگـر بریـان شـده در خانـه می پیچیـد.« عمـر 

کجا آوَرد؟« گفت: »فرزند خّطاب جگر بریان را از  گریست و 

کـه چـون ابوبکـر  آه می کشـید، رایحـۀ  در مـرآة الجنـان )68/1( آمـده اسـت: »خبـر رسـیده 

جگـر بریـان از او برمی خاسـت.«

که چون  در عمدة الّتحقیق فی بشائر آل الّصّدیق عبیدی مالکی )ص135 ]ص230[( نیز آمده 

ابوبکر صّدیق درگذشت و عمر به خالفت رسید، وی اخبار و احوال صّدیق را دنبال می کرد 

و به رفتار وی همانندی می ورزید. با فاصلۀ اندک نزد عایشه و اسماء؟امهضر؟ می رفت و به آن دو 

گاه صّدیق در خانه تنها بود، شبانه چه می کرد؟« به او می گفتند: »ما ندیدیم  می گفت: »هر 

که شبانه بسیار نماز بخواَند و به عبادت ایستد؛ بلکه چون شب او را می پوشاْند، هنگام سحر 

بر می خاست و چمباتمه می نشست و سرش را بر زانوانش می نهاد و آن گاه، سر به آسمان 

بلند می کرد و آهی عمیق می کشید و می گفت: ›آوخ!‹ پس دود از دهان وی برمی آمد.« عمر 

گفت: »از عمر همه چیز بر آید، جز دود!« گریست و 

کـه شـّدت تـرس ابوبکـر از  یشـۀ ایـن مطلـب آن اسـت  گفتـه اسـت: »و ر سـپس عبیـدی 

او  از  را  بریـان  جگـر  رایحـۀ  ی  و هم نشـین  و  می شـد  قلبـش  سـوختن  سـبب  تعالـی  خـدای 

یافتـه  کـه در کـه صّدیـق تحّمـل اسـرار نبـّوت را  استشـمام می نمـود. ایـن بـدان سـبب اسـت 

گاهـم   بـود، نداشـت. در حدیـث ]از پیامبـر؟ص؟[ آمـده اسـت: ›مـن بیـش از شـما بـه خداونـد آ

ب از اصل مأخذ است.)غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال
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کامل، پرده از جالل و جمال آن شـناخته شـده برمی دارد؛  و از او بیم می ورزم.‹ پس معرفت 

و این هر دو بسـیار بزرگند و هدف ها و ]صاحبان آن هدف ها[ از رسـیدن به آن بازمی مانند. 

کامـل[ پایـدار و توانمنـد  گـر خـدای تعالـی نمی خواسـت تـا کسـانی را بـر ایـن رتبـه ]= معرفـت  ا

کـس نمی توانسـت ذّره ای بـر ایـن دو، خـواه بـه جـالل و خـواه بـه جمـال، وقـوف  سـازد، هیـچ 

کرانـه تـا نهایـت دسـت یافـت. ]از پیامبـر[ روایـت شـده اسـت:  یابـد؛ و صّدیـق بـه ایـن هـر دو 

گـر ایـن را  یختـم.‹ ا کـه آن را در سـینۀ ابوبکـر ر یختـه نشـد، مگـر ایـن  ›در سـینۀ مـن چیـزی ر

ی  کسـی همگون و ی آن را طاقت نمی آورد؛ زیرا از  یخته بود، و جبرئیل؟ع؟ در سـینۀ ابوبکر ر

یخته شـد که او نیز از جنس بشـر  جـاری نگشـته بـود؛ اّمـا چـون نخسـت در سـینۀ پیامبـر؟ص؟ ر

اسـت و سـپس در مجرایی همانند صّدیق جاری شـد، ابوبکر توانسـت آن را طاقت آوَرد و با 

این حال، قلبش سوخت.«

حکیـم ِترِمـذی )نـوادر األصـول: ص31 و 261 ]88/1؛ 98/2[( از بکـر بـن عبـداهلل مزنـی روایـت 

کـه در قلبش  کـرده اسـت: »ابوبکـر بـا روزه و نمـاز بسـیار بـر مـردم برتـری نیافـت، بلکه بـا چیزی 

بـود، بـر آنـان برتـری یافـت.« ابومحّمـد ازدی )شـرح مختصـر صحیـح البخـاری: 41/2 و 105؛ 98/3؛ 

63/4(؛ شـعرانی )الیواقیـت و الجواهـر: 221/2 ]73/2[(؛ یافعـی )مـرآة الجنـان: 68/1(؛ و صفـوری 

کـه در حدیـث آمـده اسـت: »ابوبکـر بـا روزه و نمـاز بسـیار بـر  )نزهـة المجالـس: 183/2( آورده انـد 

کـرد.« کـه در سـینۀ او سـنگینی  شـما برتـری نیافـت؛ بلکـه بـا چیـزی برتـری یافـت 

و رســوالن،  پیامبــران  بایــد در  بــود،  بریــان صحیــح  گــر حدیــث جگــر  ا گویــد:   امینــی 

و پیشــاپیش آنــان ســرور فرســتادگان، محّمــد؟ص؟ ، عمومیــت داشــته باشــد؛ زیــرا ایشــان بیــش 

از ابوبکــر خداتــرس بوده انــد و واپســین پیامبــران از همــۀ انبیــا خداترس تــر بــود. و نیــز واجــب بــود 

کــه  کــه خداترســی تابــع آن اســت  گــردد؛ چــرا  کنــده  کــه آن رایحــه در ایشــان شــدیدتر و بیش تــر پرا

گیــرد و آن نیــز برخاســته از گســترۀ دانــش انســان  انســان تحــت تأثیــر جــالل و عظمــت خــدا قــرار 

ــا را  ــی م ــدای تعال ــخن خ ــن س ــت. ای ــد اس ــدی خداون ــروت و عّزتمن ــدرت و جب ــی و ق ــه بزرگ ب

220/7

)296(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 316

ــند.«  ــوران از او می ترس ــدا، دانش ــدگان خ ــه از بن ک ــت  ــن نیس ــز ای ــد: »ج گاه می نمای ــب آ ــن مطل از همی

کســی از بندگانــم از مــن بیــم  کــه تنهــا  گویــد: »مقصــود ایــن آیــه آن اســت  ]فاطــر/28[ ابن عّبــاس 

ــمرید  ــزرگ ش ــد را ب ــه خداون ک ــد  گفته ان ــد.« و  ــرا بدان ــدرت م ــّزت و ق ــروت و ع ــه جب ک ــی ورزد  م

ــارۀ او  ــه در ب ک ــر  ــد؛ و ه ی ــیت ورز ــت، از او خش ــته اس ــه بایس ک ــان  ــد و چن یابی ــش را در و عظمت

ــر خشــیت مــی ورزد. )تفســیر الخــازن: 525/3 ]499/3[( ــد، از او بیش ت ــر بدان بیش ت

کـه بیشـتر از او خشـیت  کسـی اسـت  در حدیـث آمـده اسـت: »داناتریـن بـه خداونـد، 

می ورزد.« )التسهیل لعلوم التنزیل ابن ُجَزّی: 158/3(

در خطبـه ای از آن حضـرت؟ص؟ آمـده اسـت: »پـس بـه خـدا سـوگند! همانـا مـن بیـش از 

همـۀ آنـان بـه خداونـد دانایـم و بیـش از همـۀ ایشـان، از او خشـیت مـی ورزم.« )صحیـح مسـلم 

الخـازن: 525/3 ]499/3[( ]508/4[؛ تفسـیر 

گـر آن چـه را مـن می دانـم، می دانسـتید،  در خطبـه ای دیگـر از آن حضـرت ؟ص؟ اسـت: »ا

احمـد:  مسـند  ]2379/5[؛  بخـاری  )صحیـح  می گریسـتید.«  بسـیار  و  می خندیدیـد  کـم  هرآینـه 

صـول: 26/2 ]33/2[؛ تفسـیر الخـازن: 525/3 ]499/3[(
ُ
164/6 ]236/7[؛ تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

)غـرر  شماسـت.«  خداترس تریـن  »داناترین تـان،  اسـت:  فرمـوده  امیرالمؤمنیـن  موالمـان 

الحکم آمدی: ص62 ]ص63[(

مقاتـل گویـد: »آن کـه داناتریـِن مـردم باشـد، بیـش از همه از خدا خشـیت می ورزد.« )تفسـیر 

الخـازن: 525/3(�

شـعبی و مجاهـد گفته انـد: »جـز ایـن نیسـت که عاِلم، کسـی اسـت که از خدا خشـیت 

ورزد.« )الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبی: 343/14 ]219/14[؛ تفسـیر الخازن: 525/3 ]499/3[(

کـه از خـدای تعالـی خشـیت نـورزد، عاِلـم نیسـت.« )الجامـع  گویـد: »هـر  ربیـع بـن انـس 

الخـازن: 525/3 ]499/3[( تفسـیر  ُقْرُطبـی: 343/14 ]219/14[؛  القـرآن  ألحـکام 
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: »همانـا مـن بیـش از همـۀ شـما به  از همیـن جـا اسـت 

ی:  خداونـد دانایـم و بیـش از همـه، از او خشـیت مـی ورزم.« )أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل بیضـاو

کـس بیـش از  کـه هـر  ی، می بینیـد  مـع ابونصـر: ص96 ]ص134[( از همیـن رو
ّ
302/2 ]272/2[؛ الل

کم تـر بـه سـلطان نزدیـک هسـتند، از  کـه  کسـانی  دیگـران بـه سـلطان نزدیـک اسـت، بیـش از 

کم را بزرگ می شـمارد  کـه وزیـر بیش از فرودسـتان خـود، حا ی می هراسـد. می بینیـد  هیبـت و

آنـان،  بـه سـاده ترین  تـا  اسـت  نسـبت  بـه همیـن  کارگـزاران  و در دیگـر  مـی ورزد؛  بیـم  او  از  و 

همچـون پاسـبان، می رسـد و سـپس بـه دیگـر افـراد مـردم می انجامـد.

یـای[ خشـیت خـدا  اولیـا و مقّربـان و فرورفتـگان در ]در بـه سـوی آن  تـا  بیاییـد  بـا مـن 

امیرالمؤمنیـن  موالمـان  سرورشـان  آنـان  پیشـاپیش  کـه  یـم  رو عبـادت  در  گشـتگان  فانـی  و 

کـه در دل تیـرۀ شـب، همچـون مارگزیـده بـه خـود می پیچیـد و اندوهگینانـه  علـی؟ع؟ اسـت 

که  می گریسـت و آه برمی آوْرد و سـخنانی نشـانگِر نهایت بیم و خشـیت بر زبان می راْند، همو 

کنندۀ بهشـت  کتاب )299/3( گذشـت _ قسـمت  که در همین  به تصریح رسـول امین _ چنان 

کس از او و از آنان رایحۀ جگر  و دوزخ اسـت و در هر شـب بارها بیهوش می گشـت؛ اّما هیچ 

بریان استشمام نکرد!

کـه از روزگار آدم تـا  ّیـت داشـته باشـد، الزم اسـت 
ّ
کل گـر آن چـه اینـان اّدعـا می کننـد،  ا

کنـده از آن جگرهـای بریـان تأثیـر پذیـرد ]و بـه مشـام رسـد[   روزگار خلیفـه، فضـا از آن بـوِی پرا

گردد! گرفته سیاه  و چهرۀ دنیا از دود برخاسته از آن جگرهای آتش 

که بر جگر انساِن خشیت ورز، آتشی  گمان دارد  یشخند  آیا روایت گر این سخِن مایۀ ر

که فراز آن شعله ای است و از آن جگر دود برمی خیزد؟ پس چرا این آتش  است برافروخته 

ی را نمی سوزاَند و سوزاندنش تنها منحصر به جگر شده است؟ آیا این جگر  همۀ اندرون و

دیگر  پوست  شود،  سوخته  پوست هاشان  چه  هر  که  دارد  را  شدگانی  عذاب  همان  وضع 

برمی آورند؟ در غیر این صورت، طبق عادت، باید این جگر با آن آتِش پیاپی از میان برود!
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گـر  کـه پـس از نابـودی جگـر، بـاز انسـان زنـده بماَنـد! شـاید ا جـای شـگفتی بسـیار اسـت 

کـه همۀ این هـا معجزه هایی  ی را در ایـن زمینـه سـؤال پیچ کنیـد، چنیـن پاسـخ دهـد  ایـن راو

ویژۀ خلیفه است!

بـه گمـان مـن، صاحـب ایـن اّدعاهـا از ریزه خـواران سـفرۀ زبان عرب اسـت؛ زیـرا هر عرب 

نـاب خـوب می دانـد کـه کنایـه و اسـتعاره در ایـن زبان بسـیار اسـت. پـس هر گاه گوینـد: »آتش 

بیـم، فـالن کـس را سـوزاْند.« مقصودشـان آتشـی برافروختـه نیسـت کـه دود از آن برخیـزد یـا بوی 

یـغ و اندوهـی سـخت و سوزشـی معنـوی را  بریـان شـدن جگرهـا از آن استشـمام گـردد؛ بلکـه در

در نظـر دارنـد که شـبیه آتش اسـت.

ـــا آن چـــه عبیـــدی در فلســـفۀ آن افـــروزِش در جگـــر خلیفـــه بیـــان نمـــوده، از اّدعاهـــای  و اّم

ــن   ــه ایـ کـ گفـــت  ــد  ــد، توانیـ ــر خواهیـ گـ ــنگین اســـت. ا ــدن سـ یـ ــدۀ غلّو ورز ــل و دربردارنـ بی دلیـ

یـــدن بـــازدارد؛  کـــه آســـان نتـــوان برایـــش برهانـــی آوْرد تـــا آن را از لرز پندارهایـــی اســـت بی دلیـــل 

کننـــده و نیـــز  کـــه در برابـــر حّجـــت آوری جـــدل  پـــس همچـــون َپـــری در مســـیر وزش بـــاد اســـت 

کـــه بـــه پیامبـــر نســـبت داده انـــد نیـــز خرافـــه ای  ســـیرۀ خـــود خلیفـــه قـــرار می گیـــرد. ایـــن روایـــت 

کـــه آن را در ســـینۀ ابوبکـــر  بیـــش نیســـت: »خداونـــد در ســـینۀ مـــن چیـــزی نریخـــت، مگـــر ایـــن 

کـــه دانشـــوران بـــدان تصریـــح نموده انـــد  ــر ســـاختگی بودنـــش  ریختـــم.« ایـــن روایـــت افـــزون بـ

گذشـــت _ طـــرف مقابـــل را مجـــاب نمی کنـــد و اّدعـــا را  کتـــاب )316/5(  کـــه در همیـــن  _ چنـــان 

ـــخ  ی ـــه شـــخصّیت ها و تار ـــر آشـــنایان ب کـــه ب ـــه ای اســـت  گزاف گفتـــار  ـــد و در آن،  اثبـــات نمی نمای

زندگی ایشان پوشیده نیست.

6 . برجستگی اخالقی خلیفه

کـه انسـان از جهـت آن واالیـی  از ویژگی هـای اخالقـی خلیفـه بـه چیـزی دسـت نیافتیـم 

کتـاب تفسـیر، از طریـق ابن ابی ملیکـه، از عبـداهلل بـن  یابـد، مگـر آن چـه در صحیـح بخـاری، 

کـه گروهـی از سـواران بنی تمیـم نـزد پیامبـر؟ص؟ درآمدنـد. ابوبکـر گفـت: »قعقـاع بـن  زبیـر آمـده 

222/7
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گفـت:  کـن!« ابوبکـر  گفـت: »اقـرع بـن حابـس1 را امیـر ایشـان  معبـد را امیـر ایشـان فرمـا!« عمـر 

کـردن بـا من اسـت.« عمر گفت: »مـن قصد مخالفت نمـودن با تو  »مقصـود تـو تنهـا مخالفـت 

را نداشـتم.« سـپس چنـدان بگومگـو کردنـد کـه صداشـان بـاال گرفـت. پـس این آیـه در همین 

کـه ایمـان آورده ایـد! ]در تصمیم هـا و اظهـار نظرهـا[ از خـدا و پیامبـرش  کسـانی  گشـت: »ای  مـورد نـازل 

که خدا شنوا و دانا است.« ]حجرات/1[ کنید؛  پیشی نگیرید و از خدای پروا 

که آن دو  کرده اسـت: »نزدیک بود  نیز بخاری از طریق ابن ابی ملیکه با ذکر سـند روایت 

کـه گروهی از سـواران بنی تمیم نـزد پیامبر؟ص؟  گاه  ک گردنـد! آن  نیک مـرد، ابوبکـر و عمـر، هـال

کـه اقـرع بـن حابـس  ی بـاال بردنـد؛ یکـی نظـر داد  درآمدنـد، آن دو صداشـان را در حضـور و

گوید: ›نام آن فرد را به  گردد و دیگری به امیر شـدن فردی دیگر نظر داد _ نافع  مجاشـعی امیر 

خاطـر نـدارم.‹ _ پـس ابوبکـر بـه عمـر گفـت: ›قصـد تـو فقـط مخالفت با مـن بود.‹ عمـر گفت: 

گرفـت و خداونـد  ›مـن قصـد مخالفـت بـا تـو را نداشـتم.‹ پـس در ایـن زمینـه صداشـان بـاال 

کـه ایمـان آورده ایـد! آوازهـای خـود را از آواز پیامبـر بلندتـر مکنیـد  کسـانی   ایـن آیـه را نـازل فرمـود: ›ای 

کردارهـای  گفتـن برخـی از شـما بـا برخـی دیگـر؛ تـا مبـادا  و بـا او بلنـد سـخن مگوییـد، ماننـد بلنـد سـخن 

گاه نباشـید.‹« ]حجـرات/2[ )صحیـح بخـاری: 225/7 ]1833/4[؛ اإلسـتیعاب:  گـردد و خـود آ شـما تبـاه 

ابن َکثیـر:  تفسـیر  ]198/16[؛   300/16 ُقْرُطبـی:  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  سـوم/1284[؛  ]قسـمت   535/2

)240/3 58/1؛  اإلصابـه:  ]164/4[؛   172/4 الخـازن:  تفسـیر  206/4؛ 

ـــا  کـــه در طـــول همراهـــی خـــود ب ـــا از ایـــن دو مـــرد در شـــگفت نمی شـــوید  ـــد: آی گوی امینـــی 

ــه  ــتیابی بـ ــوی دسـ ــه سـ ــان را بـ ی، آنـ ــن از اخـــالق واالی و ــر پذیرفتـ ــوار؟ص؟ اثـ ــر بزرگـ ایـــن پیامبـ

ـــح  ـــه تصری ـــه ب ک ـــزرگ  ـــن ب ـــژه ای ـــه وی ـــان _ ب ـــر ایش ـــن در براب گرفت ـــرار  ـــزرگان و ق ـــزد ب ـــور ن ادب حض

ی  کـــه در مقابـــل و قـــرآن حکیـــم، اخالقـــی بـــزرگ منشـــانه دارد _ رهنمـــون نگشـــت و ندانســـتند 

کـردن در مسـجد دیـد. بخـاری  کـه پیامبـر؟ص؟ وی را در حـال بـول  1. اقـرع بـن حابـس همـان عـرب صحرانشـین اسـت 
کـرده اسـت. بنگریـد بـه: إرشـاد الّسـاری لشـرح  )الّصحیـح ]1834/4[( حدیـث مربـوط بـه وی را بـا ذکـر سـند روایـت 

�]520/1[  284/1 البخـاری:  صحیـح 
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گوینـــد؟ و  گرامـــی داشـــتن مقـــام و بـــزرگ شـــمردن جایگاهـــش آهســـته و آرام ســـخن  بایـــد بـــرای 

گویـــد، مگـــر پاســـخ بـــه پرسشـــی یـــا بیانگـــر  ی ســـخن  کســـی نبایـــد پیـــش از و کـــه  نیـــز ندانســـتند 

فرمان ُبـــرداری یـــا خبـــر دادن از امـــری مهـــم و یـــا پرســـیدن حکمـــی باشـــد؛ اّمـــا آن دو ســـخنی 

کردنـــد و بگومگـــو نمودنـــد و آتـــش جـــدال میانشـــان شـــعله ور شـــد  بیـــرون از ایـــن مرزهـــا را آغـــاز 

گردنـــد،  ک  کـــه ایـــن دو »نیک مـــرد« هـــال گرفـــت و نزدیـــک بـــود  و صداشـــان در ایـــن بحـــث بـــاال 

گرامـــی  آیـــۀ  آن  ســـپس  و  دادنـــد  قـــرار  نابـــودی  گمـــان گاِه  در  را  اعمالشـــان  کـــه   چنـــدان 

گشت! نازل 

از  سـند  ذکـر  بـا   ]110/30 دمشـق:  مدینـة  یـخ  ]تار کر  ابن عسـا کـه  اسـت  روایتـی  دیگـر  مـورد 

مقـدام آورده اسـت: »عقیـل بـن ابی طالـب و ابوبکـر بـه یکدیگـر دشـنام گفتند؛ و ابوبکر بسـیار 

گویـا ابن َحَجـر از ایـن سـخن احساسـی ناخوشـایند در بـارۀ ابوبکـر یافتـه؛  دشـنام گوی بـود.« 

پـس آن را چنیـن آورده اسـت: »ابوبکـر بسـیار دشـنام گوی )= سـّباب( یـا فـردی نسب شـناس 

یـده و ایـن تردیـد را بیـان نمـوده)!( اّمـا پـس از او  ی انصـاف ورز )= نّسـاب( بـود.« البّتـه خـود و

سـیوطی ایـن تردیـد را نیـز انداختـه و آن را چنیـن آورده اسـت: »ابوبکـر فـردی نسب شـناس 

یـخ الخلفـاء: ص37 ]ص50[( تار بـود.« )الّصواعـق المحرقـه: ص43 ]ص72[؛ 

تیزکاوان می دانند که واژۀ نسب شناس هیچ ربطی به مورد دشنام دادن آن دو ندارد و واژۀ 

گزارش می خواسته بدین  کنندۀ این  گویا روایت  مناسب همان »بسیار دشنام گوی« است. 

که ابوبکر در دشنام گویی  که ابوبکر در دشنام گویی بر عقیل چیره شد؛ چرا  ترتیب نشان دهد 

خویی پایدار داشت. البّته دگرگون سازندۀ این واژه را رسد تا بگوید که مقصود از نسب شناس 

 بودن وی آن است که سلسلۀ نسب ها را می شناخته و موارد عیب گیری در آن ها را می دانسته 

و چون به کسی دشنام می داده، بر ِعرض و نسبش خدشه وارد می کرده؛ اّما این هم آن نیرنگ باز 

را سودی ندهد، زیرا از زشت ترین مصداق های دشنام دهی و دربردارندۀ تهمت زنا و پراکندن 

زشتی است.
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آمـده _   )]145/2[  86/2( الکبـرٰی  الخصائـص  در  کـه  _ چنـان  حدیـث  ایـن  لفـظ  ظاهـر  از 

کـه ایـن دشـنام گویی میـان ابوبکـر و عقیـل در حضـور رسـول خـدا؟ص؟ و در پایـان  برمی آیـد 

زندگانی آن حضرت؟ص؟ بوده است.

گواه های دشـنام دهی بسـیار ابوبکر _ دشـنام گویی به مسلمان، از مصداق های  یکی از 

بـه سـؤال  ی خطـاب  کـه و گذشـت  کتـاب )ص153(  کـه در همیـن  _ آن اسـت  فسـق اسـت1 

گفـت: »ای زادۀ  نده بـوی!« و نیـز بـه عمـر 
َ
گ گفـت: »ای فرزنـد زن  کننـده در بـارۀ سرنوشـت 

کـه عمـر  خّطـاب؛ مـادرت بـه عزایـت بنشـیند و تـو را از دسـت بدهـد!« و ایـن هنگامـی بـود 

کـه می خواهنـد مـردی سـالمندتر از اسـامه بـر آنـان  ی ابـالغ نمـود  درخواسـت انصـار را بـه و

کار  گفـت: »او را رسـول خـدا؟ص؟ بـه  گرفـت و  یـش او را در دسـت  سرپرسـتی یابـد. ابوبکـر ر

نی: 
ّ

صـول الدیـن باِقال
ُ
کنـم؟« )الّتمهید فی أ ی را برکنـار  کـه و گماشـت و تـو بـه مـن فرمـان می دهـی 

کر: 117/1 ]50/2[؛  یخ مدینة دمشـق ابن عسـا مـم و الملـوک طبـری: 212/3 ]226/3[؛ تار
ُ
یـخ األ ص193؛ تار

ابوالفـداء:  یـخ  تار ]17/2[؛   139/2 ابن اثیـر:  یـخ  الّتار فـی  الکامـل  ]171/1[؛  دمشـق  مدینـة  یـخ  تار مختصـر 

156/1؛ الـّروض ااُلُنـف: 375/2 ]583/7[(

ی در این سخن از دو جهت دچار پندار شده است: افزون بر این، و

گـر  گمـارد، تنهـا ا کار  کسـی را بـه  کـه هـرگاه رسـول خـدا؟ص؟  جهـت نخسـت آن اسـت 

خلیفـه باشـد، نمی تـوان بـر کنـارش نمـود و در ایـن زمینـه رأی و قیـاس راه نمی یابـد، چنان که 

در احـکام و سـّنت های شـرعی نیـز نمی تـوان بـه رأی و  قیـاس پرداخـت. ایـن از آن رو اسـت 

ی را بـه فرمـان خدای سـبحان و برای همۀ  کـه رسـول خـدا؟ص؟ در هنـگام تعییـن آن خلیفـه، و

کـه احـکام اسـالم را بـرای  گونـه  جهانیـان و در همـۀ زمـان حیـات آن خلیفـه برگزیـده؛ همـان 

امیـران و  و  فرماندهـان سـپاه  اّمـا در بـارۀ  نمـوده اسـت.  روزگار تشـریع  تـا همیشـۀ  و  همـگان 

1. مسند احمد )411/1 ]679/1[(؛ سنن ابن ماجه )461/2 ]1299/2-1300[(؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی )144/5(� 
ی )ریاض الّصالحیـن: ص323 ]ص518[(  سـیوطی )الجامـع الّصغیـر ]40/2-41[( ایـن خبـر  را صحیـح شـمرده و َنـَوِو

آن را مورد اجماع دانسـته اسـت.
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کارگـزاران چنیـن نیسـت؛ زیـرا آن حضـرت؟ص؟ آنـان را بنـا بـر مصلحت هـای موّقـت و پـس از 

شایسـته یافتنشـان بـرای امیـری و سرپرسـتی و کارگـزاری، بـه کار می گماشـته و چـون زمان آن 

مصلحـت سـرمی آمده یـا بـه مصلحتـی دیگـر تبدیـل می گشـته یـا شایسـتگی یکـی از آن افـراد 

از دسـت می رفتـه، او را از کاری بـه کار دیگـر می کشـانده یـا بـرای همیشـه و یـا مّدتـی معّیـن تـا 

گونـه مسـؤولّیتی برکنـار می نمـوده اسـت. خلیفـۀ پـس از او نیـز  بازگشـت صالحّیتـش، از هـر 

و  را نصـب  کسـان  و می توانـد  زیـرا جانشـین آن حضـرت؟ص؟ اسـت  را دارد؛  همیـن جایـگاه 

برکنار سازد یا باال و پایین َبرد.

ی، خـود ابوبکـر در جریـان جنـگ بـا مرتـّدان، خالـد بـن سـعید را بـر مناطـق  از همیـن رو

کارگـزار منطقـۀ میـان زمـع و زبید  کـه پیش تـر  پیامبـر؟ص؟ او را  شـرقی شـام گماشـت، حـال آن 

وفـات  تـا هنـگام  و  نمـوده  قبایـل مذحـج  یافـت زکات در  یـا سرپرسـت در و  مـرِز نجـران  تـا 

کار خویش بود. آن حضـرت؟ص؟ او بر 

گماشـت و سـپس عمـر او  ی نیـز ابوبکـر، خـود، َیْعلـٰی بـن امّیـه را بـر حلـوان  از همیـن رو

کارگـزار صنعـا نمـود، حـال  گرفـت و آن گاه، عثمـان او را  کار  را بـر بخشـی از مناطـق یمـن بـه 

ی در  کـه رسـول خـدا؟ص؟ پیش تـر او را بـر سـپاه گماشـته بـود و تـا زمـان ارتحـال پیامبـر؟ص؟ و آن 

کار بـود. همیـن 

ی، ابوبکـر، خـود، عکرمـه را بـر عمـان گماشـت و سـپس او را برکنـار سـاخت  از همیـن رو

کـه رسـول خـدا؟ص؟ عمـرو بـن عـاص  کار آوْرد، حـال آن  یفـة بـن ِمْحَصـن را بـر 
َ

و بـه جایـش  ُحذ

را پیش تـر  والـی عمـان نمـوده و او تـا زمـان وفـات پیامبـر؟ص؟ عهـده دار این سـمت بـود و نیز  در 

سـال وفـات خویـش، عکرمـه را سرپرسـت زکات هـوازن سـاخته بود.

ی، عمـر کارگـزاری عمـان و بحریـن را بـه سـال 15 بـه عثمـان بـن ابی العـاص  از همیـن رو

سـپرد کـه پیش تـر پیامبـر؟ص؟ او را بـر طائـف گماشـته و ابوبکـر نیـز پس از وفات رسـول خدا؟ص؟ 

کار باقـی نهـاده بود. او را بـر همیـن 
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کارگـزارِی بصـره را بـه عبـداهلل بـن قیـس ابوموسـی اشـعری سـپرد و  ی، عمـر  از همیـن رو

ی داد و آن گاه، علـی او را از ایـن سـمت  سـپس عثمـان او را برکنـار نمـود و والیـت کوفـه را بـه و

گماشـته بـود. عـزل نمـود؛ و پیش تـر رسـول خـدا؟ص؟ او را بـر آبادی هـا و شـهرهای یمـن 

کار خویـش  کارگـزاران عمـر را بـر  گویـد: »عثمـان تـا یـک سـال  یـخ: 166/1(  ابوالفـداء )الّتار

ی چنیـن وصّیـت نمـوده بـود. سـپس مغیـرة بن شـعبه را از امیـری کوفه عزل  باقـی نهـاد؛ زیـرا و

کـرد و والیت کوفه را  نمـود و بـه جایـش سـعد بـن ابی وّقـاص را نشـاْند و آن گاه، او را هـم برکنـار 

بـه ولیـد بـن عقبه، بـرادِر مـادرِی خود، سـپرد.

]229/2[؛  ابن اثیـر  یـخ  الّتار فـی  الکامـل  ]244/4[؛  طبـری  الملـوک  و  مـم 
ُ
األ یـخ  تار بـه:  بنگریـد 

یـخ ابوالفـداء؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر  ْسـد الغابـه ]452/5[؛ تار
ُ
اإلسـتیعاب ]قسـمت دوم/640[؛ أ

زندگی نامه هـا. و  یـخ  تار کتاب هـای  دیگـر  و  ]34/2[؛  اإلصابـه  ]168/7[؛ 

کارگـزاران یـاد شـده هماننـدان بسـیار دارنـد؛ پـس اسـامه پدیـده ای نـو نبـود و او نیز  ایـن 

ی اش هماننـد آنـان بـود.  کارگـزار همچـون یکـی از ایشـان بـه شـمار می آمـد و در خـوب و بـد 

کـه رسـول خدا؟ص؟ اسـامه  کـرده  ی بدیـن بسـنده  کـه خلیفـه در حّجـت آور ی، ایـن  از ایـن رو

کـه  زنـد  قیـد  را چنیـن  کـه سـخنش  ایـن  بیجـا اسـت؛ مگـر  نمـوده، اسـتداللی  انتخـاب  را 

بـوده اسـت.  تـا آن هنـگام هنـوز باقـی  مصلحـت مـورد نظـر پیامبـر در روز انتخـاب اسـامه 

ی نبود تا از ابوبکر آن سـخن و رفتار سـر زند! بدین سـان، دیگر نیاز

کــه آن درخواســت انصــار از رفتــار خــود خلیفــه و دو همراهــش  جهــت دوم ایــن اســت 

ســالمندی  ســبب  بــه  را  ی  و ســقیفه،  روز  در  کــه  بودنــد  دو  آن  زیــرا  بــود؛  شــده   برگرفتــه 

گذشــت _ پــس  کتــاب )ص91 و 92(  کــه در همیــن  و ســپیدمویی اش پیــش انداختنــد _ چنــان 

کــه بــا الگوگیــری از خالفــت، فــردی ســالمندتر از اســامه را  بــر انصــار عیــب شــمرده نمی شــود 

گردنــد. بــرای امیــری خویــش خواســتار 

ی  ــاری و ــع برکنـ گماشـــت، مانـ ــه فرماندهـــی  ــامه را بـ ــول خـــدا؟ص؟ اسـ ــه رسـ کـ ــن  ــر ایـ گـ ا
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ــز در  ــر و نیـ ــا بیش تـ ــن یـ ــزار تـ ــور صدهـ ــم در حضـ ــر خـ ــه در روز غدیـ کـ کســـی  ــرا  ــوده، پـــس چـ بـ

گشـــت، از  جایگاه هـــای فـــراوان دیگـــر، از طـــرف آن حضـــرت؟ص؟ بـــرای خالفـــت منصـــوب 

گـــوش فراندادنـــد  کننـــدگان بـــه ایـــن عمـــل  کنـــار نهـــاده شـــد و بـــه ســـخن اعتـــراض  فرمانروایـــی 

ــه  ــر را بـ یـــش عمـ ــه در آن روز، قیـــس ر کـ ــرم  گیـ ــد؟  ــی ننهادنـ ــدگان وقعـ کننـ ــع  ــار منـ گفتـ ــه  و بـ

کـــرد و دیگـــران نیـــز بـــه  کـــه ابوبکـــر در مـــورد مربـــوط بـــه اســـامه چنیـــن  گرفـــت، چنـــان  دســـت 

ـــا آن را  گرفـــت؛ اّم گفت وگـــو بـــاال  کردنـــد و حّجـــت آوردنـــد و  ســـود امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ اعتـــراض 

کـــه فرمـــان نبرنـــد، رأیـــی نباشـــد! 

آری؛ ابن حّبــان ]کتــاب المجروحیــن: 131/1[ در بــارۀ اخــالق خلیفــه حدیثــی بــه نحــو مرفــوع 

)= از پیامبــر(، از طریــق اســماعیل بــن محّمــد، آن دروغگــوی حدیث ســاز، از جبرئیــل]؟ع؟[ 

آورده اســت: »همانــا ابوبکــر در آســمان نام آورتــر از زمیــن اســت؛ پــس بــه راســتی فرشــتگان او 

کتــاب )344/5( آوردیــم و تبییــن نمودیــم  را بردبــار قریــش می خواننــد.« مــا ایــن خبــر را در همیــن 

کــه دروغ و ســاختگی اســت.

گـر خلیفـه »بردبـار قریـش« بـود و سـهمی از اخـالق واالی پیامبـر بزرگوار را بـه میراث برده  ا

ی خشـمگین  ک پیامبـر؟اهس؟ در حالی وفـات نماید که بر و کـه پـارۀ تـن پـا بـود، چنـان نمی شـد 

گشـودن خانـه اش دیـده بـود؛ همـان  ی در  کـه از و باشـد؛ و ایـن بـر اثـر خشـونت و قسـاوتی بـود 

کنان  کـه کاش نکـرده بـود و فرماِن نبرد با سـا کـه خلیفـه هنـگام مـرگ خویـش آرزو نمـود  کاری 

کارهـای زشـت دیگر! آن خانـه را نـداده بـود1؛ و 

روایت  سند  ذکر  با  عایشه  از  الخمس،  فرض  باب   ،)]1126/3[  5/5 )الّصحیح:  بخاری 

صّدیق  ابوبکر  از  آن حضرت؟ص؟  وفات  از  پس  خدا؟ص؟  رسول  دختر  فاطمه؟اهع؟  که  کرده 

به  خداوند  که  غنایمی  و  نهاده  باقی  خدا؟ص؟  رسول  چه  آن  از  را  ی  و میراث  تا  خواست 

گفت: »رسول خدا؟ص؟ فرمود:  کند. ابوبکر به او  آن حضرت؟ص؟ ویژه ساخته بود، پرداخت 

کتاب: ص77 و 174� 1. بنگرید به: همین 
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›از ما میراث ُبرده نشود و آن چه بر جای نهیم، صدقه است.‹« فاطمه دختر رسول خدا؟ص؟ 

گرفته بود. کناره  ی  گزید و همچنان تا هنگام وفات از و به خشم آمد و از ابوبکر دوری 

کـرده  بـا ذکـر سـند روایـت  همـو )همـان: 196/6 ]1549/4[(، بـاب غـزوۀ خیبـر، از عایشـه 

یـد. فاطمـه  ی خـودداری ورز اسـت: »فاطمه ... پـس ابوبکـر از پرداختـن سـهمی از خیبـر بـه و

ی سـخن نگفت.  گزید و تا هنگام وفات با و گرفت و از او دوری  در این مورد بر ابوبکر خشـم 

ی را  یسـت و چـون ارتحـال نمـود، همسـرش علـی و او پـس از وفـات پیامبـر؟ص؟ شـش مـاه ز

گاه نکرد.« گزارد و ابوبکر را از وفاتش آ ک سپرد و بر او نماز  شبانه به خا

گـــردد: صحیـــح مســـلم )72/2 ]29/4[(؛ مســـند احمـــد  آن حدیـــث در ایـــن مأخذهـــا یافـــت 

ی )48/1(؛  مـــم و الملـــوک طبـــری )202/3 ]208/3[(؛ مشـــکل اآلثـــار َطحـــاو
ُ
یـــخ األ )6/1 و 9 ]13/1 و 18[(؛ تار

کفایـــة الطالـــب فـــی مناقـــب علـــی بـــن أبی طالـــب؟ع؟  الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف بیهقـــی )300/6 و 301(؛ 

ابن َکثیـــر )285/5 ]306/5[(. همـــو )همـــان: 333/6  تألیـــف  النهایـــه  )ص226 ]ص370[(؛ البدایـــة و 

یـــد.«  کـــه زنـــده بـــود، همچنـــان بـــا ابوبکـــر دشـــمنی می ورز گویـــد: »فاطمـــه تـــا زمانـــی   )]366/6[

یـــخ الخمیـــس: 193/2( ایـــن حدیـــث را بـــا عبـــارت صحیـــح بخـــاری و صحیـــح  نیـــز دیاربکـــری )تار

ــلم آورده اســـت. مسـ

کارهایی پارۀ تن مصطفی شبانه دفن می شود و نشان قبرش محو می گردد؟ به خاطر چه 

ی وارد  کسـی بـر و گـردد و  کـه وصّیـت نمـود شـبانه دفـن  خشـم فاطمـه بـدان جـا رسـید 

گاه نشـد  ی آ کش سـپردند و ابوبکر از دفن و نشـود و ابوبکر بر او نماز نگزاَرد. پس شـبانه به خا

کـه همـراه اسـماء بنـت ُعَمیـس، او را غسـل داد. )الطبقـات  گـزارد و همـو بـود  و علـی بـر او نمـاز 

43/2؛  األولیـاء:  حلیـة  ]ص467[؛  ص300  الجاحـظ:  رسـائل  29/8-30؛  ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی 

کـم: 163/3 ]178/3-179[؛ طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریـب: 150/1؛  المسـتدرک علـی الصحیحیـِن حا

اإلمـام  مقتـل  چهـارم/1897-1898[؛  ]قسـمت   751/2 اإلسـتیعاب:  ]226/7[؛   254/5 الغابـه:  ْسـد 
ُ
أ

]279/8[؛   362/6 َقسـَطالنی:  البخـاری  صحیـح  لشـرح  الّسـاری  إرشـاد  83/1؛  خوارزمـی:  الحسـین؟ع؟ 

یخ الخمیس: 313/1 ]277/1- 278[( اإلصابه: 378/4 و 380؛ تار

227/7
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مـا  »نـزد  گویـد:  واقـدی  آمـده،   )]362 و   361/3[  390/3( الحلبّیـه  الّسـیرة  در  کـه  چنـان 

گـزارد  ک سـپرد و بـر او نمـاز  کـه علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ فاطمـه؟اهضر؟ را شـبانه بـه خـا  ثابـت اسـت 

گاه نکردند.« کسی را از آن آ ی همراه بودند؛ و  و عّباس و فضل نیز با و

گفته انــد: »واقــدی  ــه: 207/3(  دّنّی
ّ
ابن َحَجــر )اإلصابــه: 379/4( و ُزرقانــی )شــرح المواهــب الل

گــزارد. ایــن خبــر هــم ضعیــف اســت  کــه ابوبکــر بــر فاطمــه نمــاز  از طریــق شــعبی روایــت نمــوده 

کــه بــه حدیثــش اعتنــا نکننــد،  یــان  و هــم زنجیــرۀ ســندش غیــر مّتصــل اســت. نیــز یکــی از راو

 از مالــک، از جعفــر بــن محّمــد، از پــدرش، ماننــد همیــن خبــر را روایــت نمــوده و داَرُقْطنــی 

و ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 258/4[ آن را سســت دانســته اند. بخــاری از عایشــه 

کــه چــون فاطمــه وفــات نمــود، همســرش علــی او را شــبانه دفــن نمــود و ابوبکــر  روایــت نمــوده 

گــزارد.« گاه نســاخت و خــود، بــر او نمــاز  را از آن آ

کـه  کتـاب )350/5( حدیـث مالـک از جعفـر بـن محّمـد را آوردیـم  گویـد: در همیـن  امینـی 

بسـیار  گروهـی  و  عمـر  و  ابوبکـر  پـس  یافـت.  وفـات  شـبانه  »فاطمـه  اسـت:  چنیـن  عبارتـش 

گفت: ›نه؛ به خدا سـوگند!  گفت: ›پیش ِبایسـت و نماز بگزار!‹ علی  آمدند. ابوبکر به علی 

کـه تـو خلیفۀ رسـول خدا؟ص؟ هسـتی.‹ پـس ابوبکر پیش ایسـتاد  مـن پیـش نایسـتم، در حالـی 

گزارد.« و با چهار تکبیر نماز 

کـه ایـن خبـر از سـاخته های عبـداهلل بـن محّمـد ُقدامـی  در همـان جـا تبییـن نمودیـم 

ی  کـه ذهبـی )میـزان االعتـدال: 7/2 ]488/2[( آن را از مصیبت هـای و مّصیصـی اسـت؛ چنـان 

شـمرده اسـت.

ی اجـازه نداد تـا در آن روز، دختر ابوبکر یعنی عایشـه بر  کـه و در نتیجـۀ همـان خشـم بـود 

گفـت:  ی درون شـود، چـه رسـد بـه پـدرش! آن روز عایشـه آمـد و اسـماء او را منـع نمـود و  و

»درون میـا!« پـس عایشـه نـزد ابوبکـر شـکایت ُبرد و گفت: »این زن خثعمی مـرا از دیدار دختر 

گفـت: »ای اسـماء! از چـه  رسـول خـدا؟ص؟ بازمـی دارد!« سـپس ابوبکـر بـر آسـتانۀ در ایسـتاد و 

228/7
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ی  ی همسـران پیامبـر؟ص؟ را از وارد شـدن نـزد دختـر رسـول خـدا؟ص؟ بازمـی داری و بـرای و رو

کـه کسـی بـر  گفـت: »فاطمـه، خـود، بـه مـن دسـتور داده  محمـل عـروس سـاخته ای؟« اسـماء 

ی درون نشود و نیز فرمان داده تا این محمل را برایش بسازم.« و

ْسـد 
ُ
بنگریـد بـه: اإلسـتیعاب: 772/2 ]قسـمت چهـارم/1897-1898[؛ ذخائـر العقبـٰی: ص53؛ أ

شـرح  ]686/13[؛   114/7 العّمـال:  کنـز  ]277/1[؛   313/1 الخمیـس:  یـخ  تار ]226/7[؛   524/5 الغابـه: 

صحیـح مسـلم تألیـف سنوسـی: 281/6؛ شـرح صحیح مسـلم تألیف آبـی: 282/6؛ أعالم الّنسـاء: 1221/3 

�]131/4[

پوزش خواهی خلیفه از صّدیقه

کســانی را نشــان  بــودِن ســخن  کردیــم و برخــی مطالــب دیگــر، دروغیــن  یــاد  آن چــه 

بیمــاری فاطمــه  کــه  گاه  برســاخته اند: »آن  را  روایــت شــعبی  اندیشــه  بــدون  کــه  می دهــد 

گفــت: ›ایــن  ی آمــد و از او اجــازۀ ورود خواســت. علــی بــه فاطمــه  ســخت شــد، ابوبکــر نــزد و

ی اجــازۀ  بــه و گــر خواهــی،  ا بــر آســتان در ایســتاده، اجــازه می خواهــد.  کــه  ابوبکــر اســت 

گفــت: ›آری.‹  ــر دوســت مــی داری؟‹ علــی  کار را بیش ت ــا ایــن  گفــت: ›آی ورود ده!‹ فاطمــه 

ی  گفــت و فاطمــه از و  پــس ابوبکــر درون آمــد و از فاطمــه پــوزش خواســت و بــا او ســخن 

گشت.« راضی 

گـزارش رسـیده که فاطمـه دختر رسـول خدا؟ص؟  نیـز از اوزاعـی نقـل شـده اسـت: »بـه مـن 

گـرم بـر آسـتانۀ دِر خانـۀ او ایسـتاد  گرفـت. ابوبکـر بیـرون آمـد و در روزی بـس   بـر ابوبکـر خشـم 

گردد!‹  که دختر رسـول خدا؟ص؟ از من خشـنود  گاه  گفت: ›از جای خود تکان نخورم تا آن  و 

یـاض  پـس علـی نـزد فاطمـه رفـت و او را سـوگند داد تـا رضایـت دهـد؛ و او رضایـت داد.« )الّر

ِضـره: 120/2 ]152/1[؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 289/5 ]310/5[( الّنَ

ایــن روایــت در برابــر آن خبرهــای صحیــح چــه بهایــی دارد؟ در هیــچ یــک از کتاب هــای 

ــه  ــدون ســند[ ب عمــدۀ حدیــث و مســندهای حافظــان از ایــن خبــر نشــانی نیســت؛ بلکــه ]ب
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گونــۀ مرســل نقــل نمــوده؛  اوزاعــی )د.157( رســیده و شــعبی )د.110/109/107/104( آن را بــه 

کسی آن را رسانده و آورده و به این دو مرد وحی نموده است! که چه  و دانسته نیست 

یـاری  را  ابن ُقَتیبـه و جاحـظ  گـزارش  کتاب هـای صحیـح،  آری؛ خبرهـای صریـح در 

گویـد: ابن ُقَتیبـه  می کننـد. 

»عمر به ابوبکر؟امهضر؟ گفت: ›بیا تا نزد فاطمه رویم؛ که ما او را به خشم آورده ایم!‹ پس با هم 

روان شدند و از فاطمه اجازۀ ورود خواستند. وی به آن دو اجازه نداد. سپس نزد علی آمدند و 

گفتند. علی آن دو را نزد فاطمه آورد. چون نزد وی نشستند، چهره اش را به سوی  با او سخن 

گردانید. آن دو بر وی سالم گفتند و او سالمشان را پاسخ نداد. دیوار 

گفـت: ›ای محبوبـۀ رسـول خـدا؛ بـه خـدا سـوگند! همانـا  ابوبکـر لـب بـه سـخن گشـود و 

نـزد مـن دوست داشـتنی تر از خویشـاوندان خـود مـن هسـتند   خویشـاوندان رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه پـدرت وفات  و مـن تـو را از دختـرم عایشـه بیش تـر دوسـت مـی دارم. آرزو داشـتم همـان روز 

کـه تو و فضیلت  ی زنـده نمی مانـدم! آیـا مرا چنین می بینی  نمـود، مـن نیـز می مـردم و پـس از و

کـه  و شـرافتت را می شناسـم و بـاز از حـق و میراثـت از رسـول خـدا بـازت مـی دارم؟ جـز ایـن 

کـه فرمـود:“از ما ارث برده نشـود و آن چه بـر جای نهیم،  مـن از پـدرت رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

صدقه باشـد.”‹

ـــم، آن  گوی ـــان  ـــدا؟ص؟ برایت ـــول خ ـــی از رس ـــر حدیث گ ـــا ا ـــد آی ـــن بگویی ـــه م ـــت: ›ب گف ـــه  فاطم

ــوگندتان  ــد سـ ــه خداونـ گفـــت: ›بـ ــد: ›آری.‹  گفتنـ ــدان عمـــل می کنیـــد؟‹  ــد و بـ را می پذیریـ

کـــه فرمود:“خشـــنودی فاطمـــه از خشـــنودی مـــن اســـت  دهـــم! آیـــا از رســـول خـــدا؟ص؟ نشـــنیدید 

کـــه دختـــرم فاطمـــه را دوســـت بـــدارد، مـــرا دوســـت داشـــته؛  و خشـــم او از خشـــم مـــن. پـــس هـــر 

ـــه خشـــم آوَرد،  ـــه فاطمـــه را ب ک ـــرا خشـــنود ســـاخته؛ و هـــر  ـــه فاطمـــه را خشـــنود ســـازد، م ک و هـــر 

ـــت:  گف ـــنیدیم.‹  ـــدا؟ص؟ ش ـــول خ ـــن را از رس ـــد: ›آری؛ ای گفتن ـــت.”؟‹  ـــم آورده اس ـــه خش ـــرا ب م

کـــه شـــما دو تـــن مـــرا بـــه خشـــم آوردیـــد و  گـــواه می گیـــرم  ›پـــس مـــن خداونـــد و فرشـــتگانش را 
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ی از شـــما دو تـــن  کنـــم، هرآینـــه نـــزد و گـــر پیامبـــر را دیـــدار  رضایـــت مـــرا بـــه دســـت نیاوردیـــد؛ و ا
ـــرم.‹ شـــکایت ب

ابوبکـر گفـت: ›ای فاطمـه! مـن از خشـم پیامبر و خشـم تو به خـدای تعالی پناه می برم!‹ 
کـه نزدیـک بود جان از تنش بیرون شـود.  سـپس ابوبکـر بـه زاری شـیون زد و گریسـت، چنـدان 

فاطمـه گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! در هـر نمازی که می گـزارم، بر تو نفریـن می کنم.‹

گفـت:  آنـان  بـه  ی  و آمدنـد.  گـرد  ی  و نـزد  مـردم  و  شـد  بیـرون  گریـان  ابوبکـر  آن گاه، 
خانـواده اش  دیـدار  از  و  می شـود  هم آغـوش  همسـرش  بـا  شـما[1  ]از  مـردی  هـر  ›شـباهنگام 
کـه دارم، مـرا وانهاده ایـد. مـرا بـه بیعـت شـما  شـاد می گـردد. اّمـا بـا ایـن وضعّیـت نامطلوبـی 
یـد!‹« )اإلمامـة و الّسیاسـه: 14/1 ]20/1[؛ أعـالم الّنسـاء: 214/3  نیـاز نیسـت؛ بیعتتـان را از مـن بردار

)]124-123/4[

که دلیل راست گفتاری  گوید: »برخی اّدعا نموده اند  جاحظ )الّرسائل: ص300 ]ص467[( 

کـه اصحـاب رسـول  ابوبکـر و عمـر در بازداشـتن فاطمـه از میـراث و بی گناهی شـان آن اسـت 

اعتـراض  گـر  ا شـود:  گفتـه  گاه  آنـان  پاسـخ  نکردنـد ... در  اعتـراض  سخنشـان  بـه  خـدا؟ص؟ 

نکـردِن ]اصحـاب[، دلیـل راسـت گفتاری آن دو باشـد، کسـی نیـز بـه سـخن آن دادخواهـان و 

کننـدگان بـا ابوبکـر و عمـر و خواهنـدگان حـق از آن دو اعتـراض نکـرد و ایـن هـم  احتجـاج 

کـه آن بگومگوهای دِر  دلیـل درسـت بـودن اّدعـا یا درسـت دانسـتن نظر ایشـان اسـت؛ به ویـژه 

گشـت و خشـم  کشـمکش بسـیار شـد و دادخواهی آشـکار  کشـید و مراجعه و  گوشـی به درازا 

شـّدت گرفـت و خشـم فاطمـه بـدان انـدازه رسـید کـه وصّیت نمود تـا ابوبکر بر او نمـاز نگزاَرد. 

کـه او حّقـش را طلـب نمـوده و بـه نفـع خانـواده اش احتجـاج نمـوده بـود، بـه  پیش تـر هنگامـی 

گفـت:  کسـی از تـو ارث می َبـرد؟‹ ابوبکـر  گفتـه بـود: ›ای ابوبکـر! هـرگاه درگـذری، چـه  ابوبکـر 
گفت: ›پس چرا ما از پیامبر؟ص؟ ارث نمی بریم؟‹2 ›خانواده و فرزندانم.‹ فاطمه 

1. افزوده از اصل مأخذ است.)غ.(

کرده اند: احمد )المسـند: 10/1 ]19/1[(؛ َبالذری )فتوح البلدان: ص38  کسـان با ذکر سـند روایت  2. این حدیث را این 
]ص44[(؛ ابن کثیر )البدایة و النهایه: 289/5 ]309/5[(�
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گرفـت و برایـش بهانـه آورد   چـون ابوبکـر او را از میراثـش بازداشـت و حّقـش را نادیـده 

کـه مـورد سـتم و غصـب قـرار گرفتـه و از پروای ایشـان  کنـار نهـاد و فاطمـه دیـد  و مالحظـات را 

گشـت و بـوی ضعـف و ناتوانـی خویـش را استشـمام نمـود و اندکـِی  در مـورد خـودش ناامیـد 

کنـم.‹ ابوبکـر  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! هرآینـه تـو را نـزد خداونـد نفریـن  یـاوران را نگریسـت، 

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! مـن از خـدا برای تـو دعا کنم.‹ فاطمـه گفت: ›به خدا سـوگند! هرگز 

بـا تـو سـخن نگویـم.‹ ابوبکـر گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! هرگـز از تـو دوری نجویـم.‹

ی در  کار و کـه دیگـران بـه ابوبکـر اعتـراض نکردنـد، دلیـل درسـت بـودن  گـر ایـن  پـس ا

کـه دیگـران بـه فاطمـه اعتـراض ننمودنـد، نیـز دلیـل درسـتی  بازداشـتن فاطمـه باشـد، همیـن 

گـر درخواسـت  کـه ]ا کـه بـر ایشـان بایسـته بـود، ایـن بـود  کاری  کم تریـن  درخواسـت او اسـت. 

فاطمـه را نادرسـت می دانسـتند[ او را بـه آن چـه نمی دانـد، آشـنا سـازند و آن چـه را فرامـوش 

کـرده، بـه یـادش آورنـد و از خطـا بـازش دارنـد و شـأنش را از بد زبانـی و پریشـان گویی و عـادل 

کـه حـّق خویشـاوندی را بـه جـای مـی آورد، واالتـر  کسـی  گسسـتن پیونـد بـا  را جائـر شـمردن و 

کننـد، وضـْع یکسـان  ایـن دو اعتـراض  بـه  تـا  را نمی یابیـد  کسـانی  کـه   شـمارند. پـس حـال 

و دسـتاویزها برابـر می گـردد و بازگشـتن بـه اصـِل حکـم خداونـد در بـارۀ میـراث، بـر مـا و شـما 

سـزاوارتر و بایسـته تر اسـت.

کـه ابوبکـر بـه فاطمه سـتم و تجاوز نمود، حـال آن که هر چه  گـر گوینـد: چگونـه پنـداری  ا

کـه فاطمه به  ی افزود؟ آن گاه  ی بیش تـر درشـتی نمـود، او بـه نرمـی و مالیمـت بـا و فاطمـه بـر و

او گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! هرگـز بـا تـو سـخن نگویـم.‹ او گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! هرگـز از تـو 

گویـم.‹   دوری نجویـم.‹ سـپس فاطمـه گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! مـن نـزد خداونـد تـو را نفریـن 

و ابوبکـر گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! مـن نـزد خـدا تـو را دعـا کنـم.‹ سـپس در مدینـه و در حضـور 

قریـش و صحابـه، ابوبکـر آن سـخن درشـت و گفتـار تنـد را از فاطمـه شـنید و تحّمـل نمـود، بـا 

کـه خالفـت نیازمنـد زیبایـی چهـره و پیراسـتگی و واالیـی و شـکوِه بایسـتۀ خویش اسـت.  آن 
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کـه از فاطمـه پـوزش بخواهـد و بـه او نزدیکـی جویـد و بـا او چنـان  این هـا ابوبکـر را بازنداشـت 

یش را پاس دارد و بر او مهر ورزد:  که حّقش را بزرگ و مقامش را واال شمارد و آبرو گوید  سخن 

کـس بـه انـدازۀ تـو برایـم  کـس بـه انـدازۀ تـو بـر مـن دشـوار نیسـت و توانگـری هیـچ  ›فقـر هیـچ 

از مـا جماعـت  کـه فرمود:“همانـا  اّمـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم  دوسـت داشـتنی نیسـت. 

پیامبران ارث برده نشود؛ و آن چه بر جای نهیم، صدقه است.”‹

بـه چنیـن کسـانی پاسـخ دهیـم: ایـن دلیـِل پیراسـتگی از سـتم و برکنـاری از بیداد نیسـت؛ 

زیـرا  گاه فریب گـرِی سـتمگر و زیرکـِی نیرنـگ ورز _ اگـر هوشـمند و بـرای دعواگری آموخته باشـد _ به 

ـت پذیـرد و هماننـد 
ّ
گویـد و چـون دادخـواه، ذل کـه همچـون مظلـوم سـخن  انـدازه ای می رسـد 

کـه حـق بـه جانـب او اسـت، اظهـار دشـمنی نمایـد.  کسـی  دوسـتار، مهربانـی ورزد و چـون 

ید، حـال آن که  چگونـه اعتـراض نکـردن ]بـه ابوبکـر[ را حّجتـی رسـا و دلیلی آشـکار می شـمار

گفـت: ›دو متعـه در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ بـود: متعـۀ زنـان  یـد عمـر بـر منبـر خویـش   اّدعـا دار

کیفـر می کنـم.‹1 وکسـی را  کـه مـن از آن دو بازمـی دارم و انجـام دهندگانـش را  و متعـۀ حـج؛ 

ی را زشـت و ناپذیرفتنـی شـمارد و دلیـل تحریمـش را زشـت بدانـد  کـه سـخن و  نمی یابیـد 

گفتارش در شگفت شود و از او سؤالی پرسد؟ و مضمون سخنش را نادرست انگارد و از 

کـه عمـر  را مبنـای قضـاوت می دانیـد، حـال آن  چگونـه اعتـراض نکـردِن ]اصحـاب[ 

قریـش  از  اسـت: ›پیشـوایان  فرمـوده  پیامبـر؟ص؟  کـه  گواهـی داد  آن  از  پـس  و  روز سـقیفه  در 

ی  گـر سـالم زنـده بـود، در بـارۀ و گفـت: ›ا ی در مـرض مـرگ خویـش  هسـتند.‹2 سـپس خـود و

ی در شایسـتگی هـر یـک از آن شـش تـن  کـه و تردیـد نمی نمـودم.‹3 و ایـن در هنگامـی بـود 

کتاب: 211/6� 1. بنگرید به: همین 

کرده انـد و ابن حـزم )الِفَصـل فـی الملـل و النحـل: 89/4( آن  2. ایـن روایـت را چندیـن تـن از حافظـان بـا ذکـر سـند روایـت 
یـه  گفتـه اسـت: »ایـن روایـت بـه حـّد تواتـر رسـیده و آن را انـس بـن مالـک و عبـداهلل بـن عمـر و معاو را صحیـح شـمرده و 
نقـل نموده انـد و مضمـون آن را جابـر بـن عبـداهلل و جابـر بـن سـمره و عبـادة بـن صامت روایـت نموده اند. از جملـۀ آنچه بر 

کـه انصـار در روز سـقیفه بـدان اعتـراف نمودنـد.« درسـتی آن داللـت نمایـد، ایـن اسـت 

نـی ]التمهیـد فـی 
ّ

3. چنـان کـه در همیـن کتـاب )ص144( گذشـت، آن را ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـری: 343/3[ و باِقال
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ی را  کـه آن زن و کـه سـالم غـالم زنـی از انصـار بـود  یـد، حـال آن  کـه در شـورا نهـاد، تردیـد ورز

آزاد نمـود و میراثـش را ِملـک خویـش سـاخت. هیـچ کـس بـه ایـن سـخن عمـر اعتـراض نکـرد 

کسـی از  کسـی سـخنان متعارضـش را بـا هـم نسـنجید و در برابـر یکدیگـر قـرار نـداد و نیـز  و 

گفتـارش در شـگفت نگشـت.

کـه اعتـراض نکـردن، هنگامی دلیل راسـت گفتاری و درسـت کرداری  جـز ایـن نیسـت 

و  مالـک  فـردی  کـه  گاه  آن  اّمـا  نباشـد؛  میـان  در  طمعـی  و  تـرس  گوینـده،  آن  از  کـه  اسـت 

کـردن  اختیـاردار فـرو آوردن و فـراز بـردن و امـر و نهـی باشـد و کشـتن و زنـده گذاشـتن و در بنـد 

کننـده و  گفتـارش، دلیلـی قانـع  و آزاد سـاختن افـراد در دسـت او باشـد، اعتـراض نکـردن بـه 

داللتی روشن نیست.«

نگاهی به گفتاری نیشدار

کـه در دفـاع از خلیفـه، بـه سـخن ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 249/5 ]270/5[(  مـا را نرسـد 

ی بایسـته نبـود؛ پـس دچـار  کـه فاطمـه هـم زنـی بـود از بشـر و عصمـت بـر و گشـاییم  دهـان 

کـه وفـات نمـود، بـا صّدیق سـخن نگفـت. همو  گرفتـن شـد و تـا زمانـی  نکوهش گـری و خشـم 

ایشـان دچـار  کـه همچـون  آدم  فرزنـدان  از  بـود  زنـی  »فاطمـه  گویـد:  )همـان: 289/5 ]310/5[( 

خشـم می شـد و بایسـتۀ عصمـت نبـود؛ آن هـم بـا وجـود تصریـح رسـول خدا؟ص؟ ]بـه اینکـه مـا 

یدنـش بـا ابوبکـر صّدیـق؟ضر؟.« پیامبـران ارث بـر جـای نمی نهیـم[ و مخالفـت ورز

یـم، در برابـر آیـۀ تطهیـر  گزافه گویـی پرداز ی و  یـاده رو چگونـه توانیـم بـا چنیـن سـخنی بـه ز

کتـاب عزیـز خداونـد نـازل شـده اسـت؟ کـه در بـارۀ فاطمـه و پـدر و همسـر و پسـرانش در 

چگونه توانیم چنین گفت، حال آن که بانگ پیامبر بزرگوار؟ص؟ پیشاروی ما است )؟(:

که او را به خشم آوَرد، مرا به خشم آورده است. _ فاطمه پارۀ تن من است و هر 

صـول الدیـن: ص204[ و ابوعمـر ]اإلستیعاب:قسـمت دوم/568[ و حافـظ عراقـی ]طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریب: 
ُ
أ

کرده اند. 49/1[ بـا ذکـر سـند روایـت 
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و در عبارت های دیگر چنین آمده است:

_ فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت. هـر چـه او را بیـازارد، مـرا آزرده سـازد؛ و هـر چـه او را به خشـم 

آوَرد، مـرا خشـمگین نماید.

_ فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت. هـر چـه او را دلتنـگ سـازد، مـرا دلتنـگ کنـد؛ و هر چـه او را 

کند. گشاده دل  گشاده دل سازد، مرا 

_ فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت. هـر چـه او را بیـازارد، مـرا آزار دهـد؛ و هـر چـه او را خسـته 

تـاج العـروس ]485/1[ چنیـن معنـا شـده  ]و رنجـور[ سـازد، مـرا خسـته ]و رنجـور[ نمایـد. _ در 

اسـت. _

_ فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت. آن چـه او را نگـران و نـاآرام سـازد، مـرا نگـران و نـاآرام نمایـد؛ 

و آن چه او را بیازارد، مرا آزرده سازد.

کـرده  مـرا زخمـی  را بخراشـد، ]جـاِن[  او  مـن اسـت. هـر چـه ]جـاِن[  تـن  پـارۀ  _ فاطمـه 

 اسـت. _ در تـاج العـروس ]139/6[ چنیـن معنـا شـده اسـت: هـر چـه بـه او رسـد، مـرا نیـز رسـد؛ 

و هر چه او را دچار ترس و ضعف نماید، مرا نیز دچار ترس و ضعف سازد. _

گشـاده دل سـازد؛ و آن  کند، مرا  گشـاده دل  _ فاطمه شـاخه ای از من اسـت. آن چه او را 

چـه او را تنـگ دل نمایـد، مـرا تنگ دل کند.

کس او را بیازارد، مرا آزرده است. گوشت من است. هر  _ فاطمه پارۀ 

_ فاطمـه پـارۀ گوشـت مـن اسـت. هـر چـه او را دل تنـگ نمایـد، مـرا دل تنـگ سـازد؛ و هـر 

گردانـد. گشـاده دل  گشـاده دل نمایـد، مـرا  چـه او را 

گوشت من است. هر چه او را شاد سازد، مرا شاد نماید. _ فاطمه پارۀ 

گونـش پیشـوایان صاحـب صحیح هـای شـش گانه  گونا بـا عبارت هـای  را   ایـن روایـت 

کتاب های سـنن و مسـند و فرهنگ نامه ها با ذکر سـند روایت  و شـماری دیگر از محّدثان در 

یـان این خبـر را یاد می کنیم: کنـون گروهـی از راو کرده انـد. ا

و مسـلم  ]الّصحیـح: 1374/3[  بخـاری  روایـت  کـه در  ابن ابی ملیکـه )د.117( چنـان   .1
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و احمـد  ]الّسـنن: 226/2[  ابـوداوود  و  ]الّسـنن: 644-643/1[  ابن ماجـه  و  ]الّصحیـح: 54-53/5[ 

آمـده اسـت. کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 173/3[  ]المسـند: 430/5[ و حا

2. عمـرو بـن دینـار مّکـی )د.126/125( چنـان که در صحیح بخـاری ]1374/3[ و صحیح 

مسـلم ]54/5[ آمده اسـت.

و   ]643/1 ]الّسـنن:  ابن ماجـه  سـند  در  کـه  چنـان  )د.175(  مصـری  سـعد  بـن  لیـث   .3

اسـت. آمـده   ]430/5 ]المسـند:  احمـد  و   ]226/2 ]الّسـنن:  ابـن داوود 

کـه در صحیـح مسـلم ]54/5[ و صحیـح  کوفـی )د.198( چنـان  4. ابومحّمـد بـن عیینـۀ 

گردد. بخاری ]1374/3[ یافت 

5. ابونضر هاشم بغدادی )د.207/205( چنان که در مسند احمد ]430/5[ آمده است.

6. احمـد بـن یونـس یربوعـی )د.227( چنـان کـه در صحیـح مسـلم ]53/5[ و سـنن ابوداوود 

]226/2[ آمده اسـت�

7. حافظ ابوولید طیالسی )د.227( چنان که در صحیح بخاری ]1374/3[ آمده است�

گردد. که در صحیح مسلم ]54/5[ یافت  لی )د.236( چنان 
َ

8 . ابو َمْعَمر ُهذ

که مسـلم ]الّصحیح: 53/5[ و ابوداوود ]الّسـنن: 226/2[  9. قتیبة بن سـعید ثقفی )د.240( 

از او روایـت نموده اند.

کـه ابن ماجـه ]الّسـنن: 643/1[ از او روایـت  10. عیسـی بـن َحّمـاد مصـری )د.249/248( 

کرده اسـت.
11. پیشوای حنبلیان، احمد )د.241( )المسند: 323/4 و 328 ]423/5 و 430[(�1

کتاب المناقب: 274/5 ]1374/3[(� 12. حافظ بخاری ابوعبداهلل )د.256( )الّصحیح: 

کتاب الفضائل: 261/2 ]53/5[(� 13. حافظ مسلم قشیری )د.261( )الّصحیح: 

14. حافظ ابوعبداهلل بن ماجه )د.272( )الّسنن: 216/1 ]643/1[(�

ی،  بهتر بـود موارد دهـم و یازدهم  1. شـیوۀ جنـاب مؤلـف آن اسـت کـه ایـن مـوارد را بـه ترتیـب سـال وفـات بچیند. از ایـن رو
جابه جا شـوند. )ن.(
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15. حافظ ابوداوود سجستانی )د.275( )الّسنن: 324/1 ]226/2[(�

16. حافظ ابوعیسی ِترِمذی )د.2751( )الّسنن: 319/2 ]655/5 و 656[(�

17. حکیم ابوعبداهلل ِترِمذی محّدث )د.285( )نوادر األصول: ص308 ]187/2[(�

)خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟: ص35؛السـنن  18. حافـظ ابوعبدالّرحمـان نسـائی )د.303( 

)]147/5[ الکبـری 

19. ابوالفرج اصفهانی )د.356( )األغانی: 156/8 ]301/9[(�

 158 و   154/3 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  )د.405(  نیشـابوری  ابوعبـداهلل  کـم  حا  .20 

و 159 ]168/3 و 172 و 173[(�

21. حافظ ابوُنَعیم اصفهانی )د.430( )حلیة األولیاء: 40/2(�

22. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458( )الّسنن الکبرٰی: 307/7(�

23. ابوزکرّیا خطیب تبریزی )د.502( )مشکاة المصابیح: ص560 ]369/3[(�

24. حافظ ابوالقاسم َبَغوی )د.516/510( )مصابیح الّسّنه: 278/2 ]185/4[(�

 60/2[  19/2 المصطفـٰی:  حقـوق  بتعریـف  )الشـفا  )د.544(  عیـاض  ابوالفضـل  قاضـی   .25 

و 560 و 652[(�

26. اخطب خطباء، خوارزمی )د.568( )مقتل اإلمام الحسین؟ع؟ : 53/1(�

یخ مدینة دمشق: 298/1 ]156/1[(� کر )د.571( )تار 27. حافظ ابوالقاسم ابن عسا

28. ابوالقاسم سهیلی )د.581( )الّروض ااُلُنف: 196/2 ]430/2[(�

کنـد، خـود را بسـت.  کـه توبـه  گفتـه اسـت: »ابولبابـه ِرفاعـة بـن عبدالمنـذر بـرای آن  ی  و

ی را بگشـاید. او گفت:  ی پذیرفتـه گشـته، فاطمه خواسـت و کـه توبـۀ و چـون وحـی نـازل شـد 

کسـی مـرا نگشـاید.‹ رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:  کـه جـز رسـول خـدا؟ص؟  ›مـن سـوگند خـورده ام 

ایـن  بـاد!  فاطمـه  و  پیامبـر  بـر  خداونـد  درود  پـس  اسـت.‹  مـن  گوشـت  پـارۀ  فاطمـه  ›همانـا 

1� 279 درست است. )غ.(
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ی درود  کـه بـر و کافـر اسـت؛ و هـر  کـس فاطمـه را دشـنام دهـد،  کـه هـر  حدیـث داللـت دارد 

فرسـتد، هرآینـه بـر پـدرش؟ص؟ درود فرسـتاده اسـت.«

29. ابن ابی الحدید معتزلی )د.5861( )شرح نهج البالغه: 458/2 ]193/9[(�

30. ابوالفرج ابن جوزی )د.597( )صفة الّصفوه: 5/2 ]13/2[(�

ْسد الغابه: 521/5 ]222/7[(�
ُ
31. حافظ ابوالحسن ابن اثیر َجَزری )د.630( )أ

32. ابوسالم بن طلحۀ شافعی )د.652( )مطالب الّسؤول: ص7-6(�

ّمه: ص175 ]ص310[(�
ُ
33. سبط ابن جوزی حنفی )د.654( )تذکرة خواص األ

)کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـّی بـن أبی طالـب؟ع؟ :  گنجـی شـافعی )د.658(  34. حافـظ 

]ص365[(� ص220 

35. حافظ محّب الّدین طبری )د.694( )ذخائر العقبٰی: ص37(�

36. حافظ ابومحّمد ازدی اندلسی )د.699( )شرح مختصر صحیح البخاری: 91/3(�

37. حافظ ذهبی شافعی )د.747( )تلخیص المستدرک علی الّصحیحین ]172/3[(�

کـه در شـرح آن  38. قاضـی ِایجـی )د.756( )المواقـف فـی علـم الـکالم ]ص402[(؛ چنـان 

اسـت. آمـده   )]355/8[  268/3(

39. جمال الّدیـن محّمـد زرنـدی حنفـی )درگذشـتۀ هفتصـد و پنجاه و انـدی( )نظم ُدَرر 

الّسمطین ]ص176[(�

40. ابوالّسعادات یافعی )د.768( )مرآة الجنان: 61/1(�

41. حافظ زین الّدین عراقی )د.806( )طرح الّتثریب فی شرح التقریب: 150/1(�

42. حافظ نور الّدین َهیَثمی )د.807( )مجمع  الّزوائد: 203/9(�

43. حافظ ابن َحَجر عسقالنی )د.852( )تهذیب الّتهذیب: 441/12 ]469/12[(�

1� 656 درســـت اســـت. 586 ســـال والدت او اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب، بایـــد در چینـــش هـــم جابه جایـــی صـــورت 
)ن.( می گرفـــت. 
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44. حافظ جالل الّدین سیوطی )د.911( )جامع األحادیث ]258/5[(�

دّنّیه: 257/1 ]65/2[(�
ّ
45. حافظ ابوالعّباس َقسَطالنی )د.923( )المواهب الل

یخ الخمیس: 464/1 ]412/1[(� 46. قاضی دیاربکری مالکی )د.982/966( )تار

47. ابن َحَجر هیتمی )د.974( )الّصواعق المحرقه: ص112 و 114 ]ص188 و 190[(�

48. صفّی الّدین خزرجی )د ...1 ( )خالصة تذهیب تهذیب الکمال: ص435 ]389/3[(�

ئق: ص96 ]24/2[(� ی )د.1031( )کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخال 49. زین الّدین ُمٰناو

ــر  ــه ه ک ــل آورده  ــث دلی ــن حدی ــا ای ــهیلی ب ــد: »س گوی ــر: 421/4(  ــع الّصغی ــرح الجام ی )ش و

کافــر اســت؛ زیــرا آن شــخص، رســول خــدا؟ص؟ را بــه خشــم آورده  کــس فاطمــه را دشــنام دهــد، 

کــه فاطمــه از ابوبکــر و عمــر برتــر اســت. شــریف َســْمهودی  اســت. و نیــز بــا آن اســتدالل نمــوده 

ی هســتند و بــه واســطۀ او  کــه فرزنــدان فاطمــه نیــز پاره هــای تــن و گفتــه اســت: ›پیــدا اســت 

کــه چــون اّم الفضــل در خــواب  ی بــود  پاره هــای تــن پیامبــر بــه شــمار می آینــد. از همیــن رو

یایــش را چنیــن تعبیــر  گرفتــه، رســول خــدا؟ص؟ رؤ کــه پــاره ای از تــن پیامبــر در دامــن او قــرار  دیــد 

کــه فاطمــه پســری می زایــد و در دامــن اّم الفضــل قــرار می گیــرد. پــس فاطمــه، حســن  نمــود 

کنــون  کــه ا گرفــت. پــس هــر یــک از نســل فاطمــه  را بــه دنیــا آورد و او در دامــن اّم الفضــل قــرار 

کــه  دیــده می شــود، پــارۀ تــن همــان پاره تــن پیامبــر اســت، هرچنــد بــه چندیــن واســطه؛ و هــر 

کــه  کینــۀ آنــان، در هــر حــال  در ایــن مطلــب تأّمــل ورزد، انگیــزۀ بزرگداشــت ایشــان و دوری از 

ــد.‹ باشــند، در دلــش ســر برمی زن

بـا  پیامبـر  کـه  برنجانـد  را  کسـی  کـه  هـر  حدیـث،  ایـن  موجـب  ›بـه  گویـد:  ابن َحَجـر 

کنـد و او از آن  کـه در حـّق فاطمـه سـتمی  کـرده و هـر  کاری حـرام  رنجاندنـش رنجیـده شـود، 

گواهـی ایـن حدیـث، پیامبـر؟ص؟ بـا آن آزار می یابـد. و سـتمی بزرگ تـر از آن نیسـت  برنجـد، بـه 

ی، بـه تجربـه  کسـی از طریـق آزار رسـاندن بـه فرزنـدان فاطمـه، او را آزار دهـد. از همیـن رو کـه 

گذشتۀ پس از سال 923 است. )غ.( 1. وی در 
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البّتـه  کیفـر و عـذاب بینـد؛ و  کنـد، زود در همیـن دنیـا  کـس چنیـن  کـه هـر  یافـت شـده  در

عذاب آخرت سخت تر است.‹«

ی در  المتعـال: ص385 ]ص383[(. و )فتـح  مالکـی )د.1041(  احمـد مغربـی  50. شـیخ 

گویـد: کـه در مـدح رسـول خـدا؟ص؟ اسـت،  قصیـده ای بلنـد 
کس همانند دو سبط پبامبر نیست و در فخر با آنان برابری نکند. هیچ 

آیا همچون مادرشان فاطمۀ زهرا، دختر پیامبر مصطفی، بشری هست؟

گر درست نظر کنی، هیچ کس همچون پارۀ تن پیامبر نیست. او پارۀ تن پیامبر است و ا

اآلل  مناقـب  عـّد  فـی  المـآل  )وسـیلة  )د.1047(  شـافعی  مّکـی  َکثیـر  احمـد  با شـیخ   .51

�)]85 ]ص

گفته است:  ی  دّنّیه: 205/3(. و
ّ
52. ابوعبداهلل ُزرقانی مالکی )د.1122( )شرح المواهب الل

»سـهیلی بـا ایـن حدیـث اسـتدالل نمـوده کـه هر کس فاطمه را دشـنام دهد، کافر اسـت. این 

کـه فاطمه بر هر که دشـنامش دهد، خشـم می گیرد و رسـول خدا؟ص؟  نظـر بـه ایـن دلیـل اسـت 

کافر اسـت.« که پیامبر را خشـمگین سـازد،  ی را با خشـم خود برابر دانسـته و هر  خشـم و

53. َزبیدی حنفی )د.1205( )تاج العروس: 227/5؛ 139/6(�

54. ُقْنُدوزی حنفی )د.1293( )ینابیع الموّده: ص171 ]169/1[(�

ی مالکی )د.1303( در الّنور الّساری، در حاشیۀ صحیح بخاری )274/5(� 55. حمزاو

)مرقـاة   ]1294 از  بعـد  ]درگذشـتۀ  دمشـقی  امـام[  اسـماعیل  ]بـن  مصطفـی  شـیخ   .56

ص109(� الوصـول: 

لی فی شرح نظم األمالی: ص181(�
ّ

57. سّید حمیدالّدین آلوسی )د.1324( )نثرالآل

58. سّید محمود قراغولی بغدادی حنفی )جوهرة الکالم: ص105(�

کحاله )أعالم الّنساء: 1216/3 ]112/4[(� 59. عمر رضا 

ــول  ــار رسـ گفتـ ــه  کـ ــال آن  ــم، حـ ــر  را بپذیریـ ــر  ابن َکثیـ ــه نظـ کـ ــد  ــا را رسـ ــه مـ ــال چگونـ حـ

ــن اســـت  ــر مـ ــن و روح درون پیکـ ــه قلـــب مـ ــود: »فاطمـ ــه فرمـ کـ ــده  کنـ ــا را آ گوش هـ ــدا؟ص؟  خـ
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کـــس او را بیـــازارد، هرآینـــه مـــرا آزرده اســـت.«1 و نیـــز: »همانـــا خداونـــد بـــه ســـبب  کـــه هـــر 

خشـــم فاطمـــه، خشـــم می گیـــرد؛ و بـــه ســـبب خشـــنودی او، خشـــنود می گـــردد.« یـــا ایـــن 

ـــرای  ـــو خشـــمگین می شـــود و ب ـــرای خشـــم ت ـــه راســـتی خـــدا ب ـــه فاطمـــه: »ب ســـخنش خطـــاب ب

می گـــردد.« خشـــنود  خشـــنودی ات 

 154/3 کــم:  حا الصحیحیــِن  علــی  المســتدرک  ]108/1[؛  َطَبرانــی  الکبیــر  المعجــم  بــه:  بنگریــد 

یــخ بغــداد: 203/17[؛ مقتــل  تار ]167/3[ _ ضمــن صحیــح شــمردن آن _ ؛ مســند ابن نّجــار ]ذیــل 

ّمــه تألیــف ســبط: ص175 ]ص310[؛کفایــة الطالــب 
ُ
اإلمــام الحســین؟ع؟ خوارزمــی: 52/1؛ تذکــرة خــواص األ

گنجــی: ص219 ]ص364[؛ ذخائــر العقبــٰی تألیــف محــّب  فــی مناقــب علــّی بــن أبی طالــب؟ع؟ تألیــف 

ــب: 443/12  ــب الّتهذی ــد: 203/9؛ تهذی ــع  الّزوائ ــدال: 72/2 ]535/1[؛ مجم ــزان اإلعت ــری: ص39؛ می طب

 185/1 الکامــل:  حاشــیۀ  _ در  ول 
ُ
األ وآثــار  الــدول  أخبــار  ]674/13[؛   111/7 العّمــال:  کنــز  ]469/12[؛ 

دّنّیــه 
ّ
ی: ص30 ]57/1[؛ شــرح المواهــب الل ئــق ُمٰنــاو کنــوز الحقائــق فــی حدیــث خیــر الخال ]257/1[ _ ؛ 

الّشــرف  ]169/1[؛  و 174  المــوّده: ص173  ینابیــع  الراغبیــن: ص171؛  إســعاف  ُزرقانــی: 205/3؛  تألیــف 

المؤّبد: ص59 ]ص125[�

کـه دارای اطـالق هسـتند و همـۀ موجبـات خشـنودی  این هـا سـخن هایی از پیامبرنـد 

کش، دربرمی گیرند؛ چنان  و خشـم از سـوی صّدیقه؟اهس؟ را حّتی در امور مباح، هم شـأن پدر پا

که َقسـَطالنی و حمزاوی در شـرح صحیح بخاری ]نیز[ این نکته را دریافت نموده اند. این نشـان 

کـه خشـنودی  کـه آن حضـرت _ صلـوات اهلل علیهـا _ از چیـزی خشـنود نمی شـود، مگـر آن  می دهـد 

گیـرد؛  کـه خـدا بـر آن خشـم  خـدای سـبحان در آن باشـد؛ و بـر چیـزی خشـم نمی گیـرد، جـز آن 

گـر از چیـزی مبـاح خشـنود یـا خشـمگین شـود، جهتی شـرعی در آن هسـت کـه آن را در  حّتـی ا

در  نـه  پـس  می دهـد.  قـرار  مکـروه  کارهـای  از  یـا  می سـازد  درون  مسـتحب  کارهـای  زمـرۀ 

خشـنودی اش و نه در خشـمش رویکردی نفسـانی یا جنبۀ هواپرسـتی نمی یابید؛ و این همان 

کتاب: 20/3� 1. بنگرید به: همین 

236/7
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کـه آن ]گزافه گـو و[ مّدعـی زیرکـی، ابن َکثیـر، آن را نفـی نمـوده، پـس از  معنـای عصمـت اسـت 

کـه در حـّق وی و پـدر و همسـر و  گـوش یـا چشـم خـود را بـر داللـت آیـۀ تطهیـر بسـته  کـه  ایـن 

که از شـما اهل بیت رجس و پلیدی را دور سـازد  کرده اسـت  پسـرانش نازل گشـته اسـت: »خداوند اراده 

ک بدارد.« ]احزاب/33[ و شما را نیک، پا



حدیث های غلّوآمیز یا قّصه های خرافه آلود

کـه روحّیـات خلیفـه و صفت هـا و منش هـای  گذشـت، مباحثـی مختصـر بـود  آن چـه 

فضیلت آمیـزش را بـه مـا نشـان می دهـد. ما در این بررسـِی شـتاب زده به همین مقدار بسـنده 

اّمـا بـا  گرچـه مـا را در ایـن راه، بسـیار پیـش نبـرد و بـه غایـت مطلـوب نرسـاْند؛  می نماییـم، 

همیـن مقـدار نیـز پژوهنـدگان می تواننـد بـه حّد و اندازۀ خلیفه دسـت یابند و مقیاسـی اسـت 

یـده یـا غلـّو کرده انـد؛ و همچنین کسـانی  ی دشـمنی ورز بـرای شـناخت کسـانی کـه در حـّق و

گزافه گویی در  کـه  یده انـد. بـا همیـن مقیاس اسـت  ی نمـوده یـا سـتم ورز کـه در بـارۀ او میانـه رو

کنـون مـورد نظـر و اهتمـام ما اسـت  ی از سـتم نـاروا1 بـر او بازشـناخته می شـود. پـس ا سـتایش و

کـه دربردارنـدۀ  یـم  ی بیـان نموده انـد، بیاور کـه اندکـی از آن چـه را ایـن قـوم در فضیلت هـای و

کـه بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت. آن گاه، آن را بـا مطالبی که در بـارۀ غیر  گـران  غلـّوی اسـت 

یم تا غلّوورزان در فضیلت ها شناخته شوند. او آمده، همراه می ساز

خ 1. خورشید بر چر

]ص309[  ص184  الّصّدیـق:  آل  بشـائر  فـی  الّتحقیـق  )عمـدة  مالکـی  عبیـدی  ابراهیـم  شـیخ 

کتـاب العقائـق؛ و  حاشـیۀ روض الّریاحیـن یافعـی، چـاپ شـده در مصـر بـه سـال 1315( بـه نقـل از 

صفـوری )نزهـة المجالـس: 184/2( بـه نقـل از عیـون المجالـس نوشـته اند:

کـه روزی پیامبـر؟ص؟ بـه عایشـه ؟اهضر؟ فرمـود: ›همانـا چـون خـدای تعالـی  »روایـت شـده 

1. در چـاپ مرکـز الغدیـر »جـزاف االمتـداح« آمـده، ولـی در چـاپ پیشـین »جـزاف االمتـداخ« درج شـده که همین درسـت 
اسـت و ترجمـه نیـز بر این اسـاس صـورت پذیرفـت. )ن.(

)320(
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که اندازه اش 140 برابر دنیا بود. سـپس آن  یدی سـپید قرار داد  خورشـید را آفرید، آن را از مروار

را بـر چرخـی نهـاد و بـرای آن چـرخ 860 دسـته1 آفریـد و در هـر دسـته زنجیـری از یاقـوت سـرخ 

ی ویـژۀ خـداداد خویـش، آن زنجیرهـا را  نهـاد و 60/000 فرشـتۀ مقـّرب را فرمـان داد تـا بـا نیـرو

بکشـند. خورشـید همچـون فلـک بـر آن چـرخ می گـردد و در گنبد سـبز ]= آسـمان[ َدَوران دارد 

کعبـه،  ک نشـینان جلـوه می نمایـد. هـر روز خورشـید بـر خـّط اسـتوا، فـراز  و زیبایـی اش بـر خا

کـه آن جـا مرکـز زمیـن اسـت _ و می گویـد:“ای فرشـتگان پـروردگارم! مـن از  می ایسـتد _ چـرا 

کعبـه، قبلـۀ مؤمنـان، رسـیده ام، از آن عبـور نمایـم.”  کـه چـون برابـر  خـدای؟زع؟ شـرم مـی ورزم 

فرشـتگان بـا همـۀ نیـرو خورشـید را می کشـند تـا از کعبه بگذرد؛ اّما او ایـن را از آنان نمی پذیرد 

گونـۀ الهـام بـه آن فرشـتگان  کار خـود درمانـده می کنـد. پـس خـدای تعالـی بـه  و ایشـان را در 

کـه نامش بـر چهرۀ  وحـی می فرسـتد و آنـان نـدا برمی دارنـد:“ای خورشـید! بـه احتـرام ایـن مـرد 

تابـان تـو نقـش بسـته، بـه حالـت قبلـی خـود بازگرد ]و سـیر خـود را ادامه بده[!” چون خورشـید 

این را می شنود، با قدرت خداوند مالک به حرکت درمی آید.‹

بسـته،  نقـش  خورشـید  بـر  نامـش  کـه  مـرد  آن  خـدا!  رسـول  ›ای  گفـت:  عایشـه؟اهضر؟ 

کـه جهـان را  کیسـت؟‹ فرمـود: ›او ابوبکـر صّدیـق اسـت. ای عایشـه! خداونـد پیـش از آن 

بیافرینـد، بـا دانـش قدیـم خویـش می دانسـت کـه فضـا را خواهـد آفریـد و بـر آن، ایـن آسـمان را 

یایـی از آب خلـق خواهـد کرد و بر آن، چرخی پدیدار خواهد سـاخت،  پدیـد خواهـد آوْرد و در

که خواهد؛ و آن چرخ را َمرکب خورشـید تابنده بر این دنیا خواهد سـاخت و خورشـید  چنان 

چـون بـه خـّط اسـتوا رسـد، از فرمـان فرشـتگان سـرخواهد پیچیـد. خـدای تعالـی مقـّدر فرمـود 

کـه برتـر از همـۀ پیامبـران اسـت؛ و او _ ای عایشـه! _  پسـین پیامبـری بیافرینـد  کـه در زمانـۀ باز

کـه بـه کوری چشـم دشـمنان بـه پیامبری رسـید؛ و بر چهرۀ خورشـید نـام وزیر  همسـر تـو اسـت 

نـام  ایـن  بـه  را  او  را نقـش بسـت. پـس چـون فرشـتگان  برگزیـده،  ابوبکـر صّدیـِق  ی، یعنـی  و

سـوگند دهنـد، خورشـید حرکـت می کنـد و بـه قـدرت خداونـد، بـه ِسـیر خـود بازمی گـردد. بـه 

1. در روض الّریاحین 300 دسته آمده است.)غ.(
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کـه بـر  همیـن سـان، هـرگاه فـردی عصیان گـر از اّمـت مـن بـر آتـش دوزخ بگـذرد و آتـش خواهـد 

ی که  آن مؤمـن هجـوم آوَرد، بـه سـبب احتـرام محّبـت خـدا که در قلب او اسـت و نقـش نام و

گریزان به فراپشت خویش بازمی گردد و دیگری را می جوید.‹« بر زبانش قرار دارد، آتْش 

قدیـم  دانشـوران  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  فرومی َبـرد،  حیـرت  در  مـرا  چـه  آن  گویـد:   امینـی 

کتشـاف و وسـایل آن، به ویژه نـزد نجومیان جدید،  و جدیـد علـم نجـوم بـا بسـیارِی ابزارهای ا

گرفتـن آن و فـراوان شـدن  کشـف نکرده انـد و چـرا پـس از پیشـرفت دانـش و نیـرو  ایـن چـرخ را 

کـه زمین بـر خورشـید می گردد! گرفتـه  کتشـاف های علمـی، نظـر همـۀ آنـان بـر ایـن بـاور قـرار  ا

ی بخار بـه کار گرفته  ایـن روایـت بـه مـا می آمـوزد کـه هنـگام آفریـدن آن چـرخ، هنـوز نیـرو

ی بخـار بـه حرکـت درآورد و بخـار احسـاس  نشـده بـود تـا خـدای سـبحان چـرخ را بـا ایـن نیـرو

اراده نکنـد و شـرم نـورزد و آن چـرخ را بگردانـد و در کوتاه تریـن زمـان بـه آن جـا که خواسـته اند، 

کشـف  ی بخـار را پـس از  کـه خـدای سـبحان نیـرو بـه پیـش ببـرد! اّمـا جـای شـگفتی اسـت 

تـا آن هـزاران هـزار در بنـِد زنجیرهـای مصیبـِت آن  شـدنش نیـز جایگزیـن فرشـتگان ننمـود 

گرداَند! چرخ را رها سازد و از رنج سرپیچی خورشید در هر روز آزاد 

در این میان، پرسشـی اسـت که ندانم چه کسـی آن را پاسـخ گوید: ارادۀ خدای سـبحان 

 کـه بـر هـر نیـروی سـرکش چیرگـی دارد و آسـمان را بـدون سـتون هایی کـه ببینیـد، نگاه مـی دارد 

کـه آدمیـان آن هـا را جامـد می پندارنـد، همچـون ابرهـای رونـده در حرکـت مـی دارد  کوه هـا را   و 

کشـیدن  بـرای  گشـته  آن فرشـتگاِن تسـخیر  بـه جـای  آفریـده، چـرا  اسـتواری  بـه  را  و هـر چیـز 

خورشـید قرار نگرفته تا دیگر سـرپیچی، آن را نایسـتاَند و نیازمند دسـته ها و زنجیرها یا سـوگند 

دادن بـه کسـی کـه نامـش بـر آن نقـش بسـته، نباشـد؟ چـه چیـز خدای سـبحان را بـرای حرکت 

کـرده و نیـز بـه  دادن خورشـید، بـه ابزارهایـی چـون ایـن چـرخ و دسـته ها و زنجیرهـا نیازمنـد 

آفریـدن آن گـروه فـراوان فرشـتگان و بـه کار گرفتنشـان بـرای کشـاندن این بار سـنگین، حال آن 

گوید: »باش!« و او موجود می شود. که باشد، به آن  که هرگاه او چیزی را اراده فرماید 

کـه ارادۀ خـدای سـبحان بـر آن جریـان یافتـه تـا  کـه مگـر خورشـید نمی دانسـت  دیگـر آن 
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بـه سـوی نهایـت مقصـودش بـرود؟ پـس ایـن ایسـتادن و سـرپیچی چیسـت؟ خـدای تعالـی 

گاه اسـت و آن را در مسـیر حرکتـش قـرار داده  کعبـه آ بیـش از خورشـید بـه عظمـت و شـرافت 

کـه ]طبـق ایـن روایـت[ از خـّط  کـه آن را ندانـد، حـال آن  کجـا رسـد  اسـت؛ پـس خورشـید را 

گاه اسـت و مقامـات صّدیـق  ی کعبـه بـودن و رسـیدنش بـه آن نقطـۀ مقـّدس آ یـارو اسـتوا و رو

کـه او  ی بـر خـودش نقـش بسـته و وظیفـه دارد در برابـر کسـی  کـه نـام و را می شناسـد و می دانـد 

کنـد و سـرپیچی ننمایـد؟ را بـه ایـن نـام بخوانـد، فرمان بـری 

که خورشید هر روز سرپیچی اش را از سر می گیرد!  از مشکل های حل نشدنی آن است 

»و خورشید به سوی قرارگاه خود می رود. این اندازه نهادِن آن توانای بی همتا و دانا است.« ]یس/38[ »نه 

گیرنده است، و همه در مداری شناورند.« ]یس/40[ خورشید را سزد که ماه را دریابد و نه شب بر روز پیشی 

که هر روز فرشتگان او را با آن قسم سنگین سوگند می دهند  مشکل تر از این، آن است 

و در طول عمر دنیا، خداوند آن وحی را بر ایشان فرومی فرستد!

کـه  را زشـت جلـوه می دهنـد؛ سـّنتی  بـدکار بدیـن سـان چهـرۀ سـّنت شـریف  یـان  راو

نفرت انگیـز  یـدن  آن غلّو ورز رهـاورد  این هـا  پیراسـته اسـت. همـۀ  پندارهـای خرافـی  ایـن  از 

چـه  کـه  می دانسـت  سـندبریده  مرسـِل  حدیـث  ایـن  سـازندۀ  گـر  ا اسـت.  فضیلت هـا  در 

گیـر و دار سـرزنش بار نمی افکْنـد! کارش بـار می شـود، خـود را در ایـن  رسـوایی هایی بـر ایـن 

2. توّسل به ریش ابوبکر

کـرده اسـت: »در مسـجد  گفتـار را یـاد  ایـن  یافعـی در روض الّریاحیـن1 از ابوبکـر صّدیـق 

گفتیـم  گشـت و سـالم داد و مـا سـالمش را پاسـخ  کـه مـردی نابینـا بـر مـا درون   نشسـته بودیـم 

کتـــاب در حاشـــیۀ عرائـــس ثعلبـــی و در چاپخانـــۀ ســـعیدّیه در مصـــر بـــه طبـــع رســـیده و ایـــن روایـــت در صفحـــۀ 443  1. ایـــن 
دّنّیـــه: 

ّ
دنّیـــه ]28/2[( از همـــان نقـــل نمـــوده و زرقانـــی )شـــرح المواهـــب الل

ّ
گـــردد. َقســـَطالنی )المواهـــب الل از آن یافـــت 

157/3( آن را تألیفـــی نیکـــو شـــمرده اســـت. کتابـــی دیگـــر از یافعـــی بـــه صـــورت مســـتقل و بـــه ســـال 1315 در مصـــر بـــه 
کـــه بـــا آن چـــه در حاشـــیۀ عرائـــس چـــاپ  کـــه آن هـــم روض الّریاحیـــن نـــام دارد و تألیفـــی دیگـــر اســـت  چـــاپ رســـیده 

گشـــته، تفـــاوت دارد.
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کسـی در راه دوسـتِی رسـول خـدا؟ص؟  گفـت: ›چـه  ی  ی پیامبـر؟ص؟ نشـاندیم. و و او را پیشـارو

نیاز مرا برمی آوَرد؟‹«

گفـت: »مـرا خانـواده ای اسـت و چیـزی  گفـت: »ای پیرمـرد! چـه نیـازی داری؟«  ابوبکـر 

یـم. کسـی را می خواهـم که در راه دوسـتِی رسـول خدا؟ص؟ چیـزی به ما دهد  بـرای خـوردن ندار

یم.« ک خود سـاز تـا خـورا

گفـت: »آری؛ مـن در راه دوسـتِی رسـول  گویـد: _ پـس ابوبکـر صّدیـق برخاسـت و  ی  _ راو

گفت: »آیا نیازی دیگر نیز داری؟«  که نیازت را برآوَرد.« سـپس  خدا؟ص؟ به تو چیزی می دهم 

کـه می خواهـم کسـی در راه دوسـتِی محّمـد؟ص؟ تا زنده  مـرد نابینـا گفـت: »آری؛ دختـری دارم 

ی را بـه همسـری خـود درآوَرد.« ابوبکـر گفـت: »مـن در زمـان حیاتت، در راه دوسـتِی  هسـتم، و

رسـول خـدا؟ص؟ او را بـه همسـری خود درمـی آورم. آیا نیـازی دیگر داری؟«

یـش سـپید ابوبکـر  مـرد گفـت: »آری؛ می خواهـم در راه دوسـتِی محّمـد؟ص؟ دسـتم را در ر

گفـت:  یشـش را در دسـت مـرد نابینـا قـرار داد و  صّدیـق؟ضر؟ بگـذارم.« ابوبکـر برخاسـت و ر

یش مرا در راه دوستِی محّمد؟ص؟ بگیر!« »ر

گفـت: »پـروردگارا! از تـو  گرفـت و  یـش ابوبکـر صّدیـق را  گویـد: _ پـس مـرد نابینـا ر ی  _ راو

گویـد: _ پـس  ی  کـه بینایـی ام را بازگردانـی.« _ راو یـش سـپید ابوبکـر می خواهـم  بـه احتـرام ر

ی بازگرداْنـد و جبرئیـل بـر پیامبـر؟ص؟ فـرود آمـد  خداونـد در همـان هنـگام بینایـی اش را بـه و

کـه از سـوی او احسـاس سـالمت و امنّیـت  گفـت: »ای محّمـد! خداونـِد سـالم ]= کسـی  و 

می شـود[ تـو را سـالم می گویـد و بـه درود و بزرگداشـْت ویـژه ات می سـازد و تـو را می فرمایـد: ›بـه 

یـش سـپید ابوبکـر صّدیـق سـوگند  گـر هـر نابینایـی مـرا  بـه احتـرام ر عـّزت و شـکوهم سـوگند! ا

ی بازمی گردانـم و هیـچ نابینایـی را بـر زمیـن باقـی نمی گـذارم. و ایـن  دهـد، بینایـی اش را بـه و

همـه بـه برکـت و واالمقامـی و جایـگاه تـو نـزد پـروردگارت اسـت.‹«

گویـد: دیده هـا نابینـا نمی شـود؛ بلکـه قلب هـای درون سـینه ها نابینـا می شـود.  امینـی 
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کـور شـده بـود و آن گاه، چشـمش؛ پـس نیندیشـید  کـه ایـن نابینـا نخسـت قلبـش  بـه راسـتی 

و  اسـت  ابوبکـر  سـپید  یـش  ر از  سـزاوارتر  خـدا؟ص؟  رسـول  سـپید  یـش  ر بـه  دادن  سـوگند  کـه 

کـی و شـرافت و نزدیکـی بـه خـدای سـبحان، پیش تـر از او اسـت و نیـز سـّن  یـش پیامبـر در پا  ر

کـوردل اسـت  یشـش از او بیش تـر اسـت. پـس ایـن مـرد چـه  و سـالش از او افزون تـر و سـپیدی ر

گـر می خواسـت بـه چیزی سـوگند دهد تـا خدای سـبحان آن چه را که  از فهـم ایـن حقیقـت، ا

کـه  یـش سـپید ابوبکـر هدفـی داشـت  کـه در ر او بـدان قسـم خـورده، بـه انجـام رسـاند؟ یـا ایـن 

مـا نمی دانیم؟

یــش ســپید غافلنــد و چه چیز ســبب  از ایــن گذشــته، چــرا نابینایــاِن اهــل ســّنت از ایــن ر

گشــته تــا از وحــی نــازل شــده در بــارۀ آن غفلــت ورزنــد و خــدا را بــه آن ســوگند دهنــد تــا 

بینایی شــان را بازگرداَنــد؟ نیــز چــرا حافظــان و پیشــوایان حدیــث نشــر ایــن روایــت را تــا ســدۀ 

کننــده ای را از  کامیابــی خیــره  هشــتم در روزگار یافعــی بــه تأخیــر افکنده انــد؟ آیــا چنیــن 

کــه خــدای ســبحان در وحــی مــورد اّدعــای آنــان فرمــوده  یدنــد؛ چنــان  یــغ ورز نابینایــان اّمــت در

کــه  ــا آن  گــر هــر نابینایــی مــرا ســوگند دهــد ... .«؟ و ی اســت: »بــه عــّزت و شــکوهم ســوگند! ا

پیدایــش ایــن حدیــث را پــس از روزگاران پیشــوایان حدیــث یافتنــد و یــادش را فــراز نکردنــد؟ 

ــدا؟ص؟  ــول خ ــپید رس ــش س ی ــر ر ــر ب ــش ابوبک ی ــمردن ر ــر ش ــی برت ــنگین، یعن ــّوی س ــا در آن غل ی

گرداندنــد؟ و یــا آن را مایــۀ اســتهزای خــدا و وحــی و فرشــتۀ  ی  دیدنــد؛ پــس از روایــت آن رو

یافتند؛ پس از آن چشم پوشیدند؟ امین و پیامبرش در

کتــاب  کــه یکــی از آن هــا را در همیــن  یــش ســپید ابوبکــر روایاتــی دارنــد  اینــان در بــارۀ ر

یــش ســپید ابوبکــر را  کــه هــرگاه رســول خــدا؟ص؟ اشــتیاق بهشــت می یافــت، ر )317/5( آوردیــم 

کــه ایــن روایــت از مشــهورترین حدیث هــای ســاختگی اســت  گذشــت  می بوســید. همــان جــا 

کــه  گفته انــد، از افتراهایــی اســت  کــه فیروزآبــادی و عجلونــی ]کشــف الخفــاء: 419/2[  و چنــان 

باطل بودنش به بداهت عقلی آشکار باشد.

241/7
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 )233/1 الخفـاء:  )کشـف  عجلونـی  کـه  اسـت  همـان  موضـوع  ایـن  روایت هـای  دیگـر  از 

ی  یـش سـپید هسـتند. سـپس و کـه ابراهیـم خلیـل و ابوبکـر صّدیـق در بهشـت دارای ر آورده 

کـه  گفتـه اسـت: »درسـت نیسـت  )المقاصـد الحسـنه ]ص144[( بـه نقـل از اسـتادش ابن َحَجـر 

کتاب هـای  یـش باشـند؛ و ایـن را در هیـچ یـک از  خلیـل و نیـز صّدیـق در بهشـت دارای ر

گـر چنیـن چیزی  کنـدۀ آن نیافتـه ام.« سـپس گفتـه اسـت: »و ا مشـهور حدیـث و جزوه هـای پرا

کـه خلیـل به جـای پدر مسـلمانان قلمداد  را درسـت بدانیـم، در نظـر مـن حکمتـش آن اسـت 

ی از دیـن او فرمـان یافتنـد.  کـه آنـان را مسـلمان نامیـد و ایشـان بـه پیـرو  می شـده؛ زیـرا او بـود 

ی همچـون پدر دوم مسـلمانان اسـت؛ زیرا او  کـه و و اّمـا در بـارۀ صّدیـق، حکمتـش آن اسـت 

ی آنان گشـود.« کـه دروازۀ درآمـدن بـه اسـالم را بر رو بـود 

که این اّمت رحمت یافته را مسـلمان نامید، خوِد خدای سـبحان  کسـی  گوید:  امینی 

کـه  کنیـد، چنـان  کـه در ایـن سـخن خـدای تعالـی آمـده اسـت: »و در راه خـدا جهـاد  بـود؛ چنـان 

کار دین هیچ تنگی و دشـواری  سـزاوار جهاد او اسـت، او شـما را ]بر همۀ اّمت ها[ برگزیده اسـت، و بر شـما در 

کنید _ او )خدای(  ننهاده اسـت؛ این همان آیین پدرتان ابراهیم اسـت _ یا آیین پدرتان ابراهیم را پیروی 

_ در کتاب هـای پیشـین _ و در ایـن ] قـرآن[ شـما را مسـلمان نامیـد.« ]حج/78[

کار »در ایـن« یعنـی  گـر ایـن نـام نهـادن »از پیـش« از جانـب ابراهیـم ممکـن باشـد، ایـن  ا
ابراهیـم در  کـردن از دیـن  یـاد  کـه  کریـم، از جانـب او ممکـن نیسـت. جـز ایـن نباشـد  قـرآن 
ایـن میـان بـه جهـت لطـف خـدای سـبحان بـر ایـن اّمـت اسـت کـه اسـالم را شـریعتی آسـان و 
کـه ابراهیم آنان را  بی تنگنـا قـرار داده تـا مـردم بـه درآمـدن در آن تشـویق گردنـد. پـس این گفته 

مسـلمان نامیـده، راسـت نیایـد، بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و در ایـن« یعنـی در قـرآن.

گویـد: »ایـن سـخن ]کـه ابراهیـم نـام مسـلمان را بـر  ُقْرُطبـی ]الجامـع ألحـکام القـرآن: 68/12[ 

گفتار بزرگان اّمت مخالف اسـت.« طبری ]جامع البیان: مج10/ج208/17[  آنان نهاده باشـد[ با 

که ابراهیم در قرآن، این اّمت  گفته اسـت: »این سـخن را وجهی نیسـت؛ زیرا پیدا اسـت  نیز 

را مسلمان ننامیده است.«
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کتاب هــای  کــه خداونــد شــما را از قبــل در  گویــد: »آیــه بدیــن معنــا اســت  ابن عّبــاس 

ک و ســدی و مقاتــل و قتــاده  پیشــین و نیــز در قــرآن، مســلمان نامیــد.« مجاهــد و عطــاء و ضّحــا

و ابن مبارک نیز همین گونه گفته اند.

کعـب آیـه را چنیـن قـراءت  کـه ُابـّی بـن  آن چـه ایـن سـخن را تأییـد می کنـد آن اسـت 

کـه در أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل بیضـاوی )112/2(؛  .« چنـان  �ن نمـوده اسـت: »اهلل َسّماکم المسلم�ی

الکّشـاف زمخشـری )286/2(؛ الّتفسـیر الکبیـر رازی )210/6(؛ و التسـهیل لعلـوم التنزیـل تألیـف ابن جـّزی 

بـی )47/3( آمـده اسـت. رازی در التفسـیرالکبیر همیـن سـخن را بـه صـواب نزدیـک دانسـته و 
ْ
َکل

کـه خـدای تعالـی فرمـود: ›تـا ایـن پیامبـر _ محّمـد؟ص؟ _ بـر شـما  گفتـه اسـت: »ایـن از آن رو اسـت 

کـه آنـان را بـا ایـن مقصـود  گـواه باشـید.‹ ]حـج/78[ پـس آشـکار فرمـود  گـواه باشـد و شـما بـر مـردم 

مسـلمان نامیـده؛ و ایـن تنهـا سـزاوار خـدا باشـد.«

همچنین ابن کثیر )الّتفسیر: 236/3( این سخن را درست شمرده و گفته است: »دلیلش 

کار دین هیچ  در  بر شما  و  برگزیده  اّمت ها[  ]بر همۀ  را  فرمود: ›او شما  تعالی  که خدای  این است 

 تنگی و دشواری ننهاده است.‹ ]حج/78[ و سپس آنان را به آوردۀ رسول _ صلوات اهلل علیه _ تشویق 

احسان  آن گاه،  است.  خلیل  یعنی  ایشان  پدر  دین  آن،  که  بیان  این  با  نمود،  تحریک  و 

که نام و ستایش آن را در روزگاران پیشین و دوران قدیم در  خویش را بر این اّمت یاد فرمود 

که بر بزرگ دانایاِن یهود و راهبان خوانده می شده، نام آور ساخته؛ پس  کتاب های پیامبران 

]حج/78[ یعنی:  نامید.‹  را مسلمان  کتاب های پیشین _ شما  _ در  این  از  فرمود: ›او )خدای( پیش 
پیش از این قرآن؛ ›و در این ]قرآن[.‹ ]حج/78[«

کـه ابراهیـم را در جایـگاه و  بـا ایـن بیـان، ارزش پندارهـای آن فلسـفه باف آشـکار می شـود 

کـه وی آنـان را مسـلمان نامیـده اسـت. ایـن  ماننـد پـدر مسـلمانان خوانـده، تنهـا بـه ایـن دلیـل 

سـخن هیـچ ارزشـی نـدارد؛ وگرنـه بایـد هر کـس که دیگری را بـه نامی بنامد، مانند پدر باشـد؛ و 

کـه خداونـد از آن روی ابراهیـم را پـدر  باطـل بـودن ایـن سـخن روشـن اسـت. جـز ایـن نیسـت 

مسـلمانان خواند که او؟ع؟ پدر رسـول امین اسـت و قریش از نسـل او هسـتند و رسول خدا؟ص؟ 
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نیـز پـدر اّمـت اسـت و اّمـِت وی همچـون فرزندانـش هسـتند و نیـز همسـران او مـادران اّمـت 

قلمـداد می گردنـد؛ چنـان کـه از خـود آن حضـرت؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »جـز ایـن نباشـد کـه 

مـن بـرای شـما همچـون پـدر هسـتم.« )تفسـیر الخـازن: 314/3 ]299/3[؛ تفسـیر الّنسـفی _ در حاشـیۀ 

الخازن _ : 314/3 ]112/3[(

کـه بایـد در  کـه بـرای اّمتـی خـاص ماننـد پـدر اسـت، چیسـت  کسـی  مـن ندانـم ویژگـی 

کـه پدر همۀ بشـر اسـت،  یـش باشـد و پـدر حقیقـی همـۀ اّمـت، یعنـی آدم؟ع؟  بهشـت دارای ر

یش نـدارد، مگر  کـه در بهشـت هیـچ کـس ر یـش نـدارد! البّتـه از کعـب األحبـار روایـت شـده  ر

یشـی سـیاه تـا نـاف خویـش دارد. ایـن را ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 97/1 ]108/1[( یـاد  کـه ر آدم 

کرده اسـت.

یـش ابراهیـم خلیـل و ابوبکـر همـان پـدرِی مـورد اّدعـای عجلونـی اسـت،  گـر حکمـت ر ا

کـه همـگان بی مـو  یـش موسـی بـن عمـران چیسـت؟ در حدیـث آمـده اسـت   پـس حکمـت ر

یشـش تـا ناف او اسـت. )الّسـیرة  یـش بـه بهشـت درمی آینـد، مگـر موسـی بـن عمـران کـه ر و بی ر

الحلبّیـه: 425/1 ]397/1[(

اسـت  آن هـا  روحانـی  پـدر  کـه  هسـت  پـدر  ماننـد  کسـی  را  مسـلمان  اّمـت  کـه  آن  دیگـر 

ک این اّمت، محّمد؟ص؟ اسـت _ چنان  و بیش از خلیل؟ع؟ سـزاوار پدری اسـت؛ و او پیامبر  پا

کـه آنـان را بـه مایـۀ  کـه حدیثـش گذشـت _ و زندگانـی حقیقـی ایشـان وابسـته بـه او اسـت؛ همـو 

 حیاتشـان فرامی خواَنـد و کیـان و عـّزت جاودانشـان از او اسـت. پـس وی بیـش از پـدرش خلیـل 

و یارش ابوبکر سزاوار ریش است.

کـه  کـه ابوبکـر پـدر دوم اّمـت شـمرده شـده، بدیـن دلیـل  شـگفتی بسـیار در ایـن اسـت 

کـه هـر دو لنگـۀ دِر اسـالم  کسـی  گشـوده اسـت. همانـا  دروازۀ درآمـدن بـه اسـالم را بـرای آنـان 

گـروه در دیـن خـدا درآینـد.«  گـروه  مـردم  کـه  _ »و دیـدی  گشـود  بـه آن  اّمـت  بـرای داخـل شـدن  را 

کـه با دعوت گرامی و برهان های راسـتین و معجزه های آشـکار   ]نصـر/2[ _ رسـول خـدا؟ص؟ بـود 
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ی بـرای  کـرد. پـس و و قانون هـای مقـّدس و خوی هـای پسـندیده و نبردهـای خونینـش چنیـن 

یش در بهشـت سـزاوارتر اسـت. داشـتن ر

یـش بـه سـوی اسـالم  کـه خلیفـه آن را فرارو گذشـته، هرگـز اّمـت دری را نشـناخته  از ایـن 

ی چـه زمـان و کجا و چرا آن را گشـود و ایـن کدام در  کـه و گشـوده باشـد. هیـچ کـس نمی دانـد 

ی آنان بسـت و ایشـان را  که او یک در را به رو بود! آری؛ بر هیچ یک از اّمت پوشـیده نیسـت 

کام نمـود؛ و آن، دِر شـهر  از خیـر و دانـش و رهنمـود و هدایـت صاحـب آن در، محـروم و نـا

کـه بـه نـّص متواتـر چنیـن اسـت و همـان دری  دانـش پیامبـر، موالمـان امیرالمؤمنیـن اسـت 

گر کار را از او نمی سـتاندند،  ی نماینـد. ا کـه از آن بـه سـوی خـدا درآینـد و اولیـا بـه آن رو اسـت 

کنـده می گشـت؛ ره نشـان هایش روشـن می شـد؛  گسـترده و پرا دانش هایـش ]در همـه سـوی[ 

کار بسـته می شـد؛ و مـردم، از فـراز سـر  حکمت هایـش بـه همـه جـا می رسـید؛ حکم هایـش بـه 

و زیـر پاشـان، از نعمت هـا برخـوردار می شـدند؛ کـه گروهـی از آنـان میانه رو هسـتند و بسـیاری 

نادانـی  بـه  بنـدگان  پـس  بازداشـته شـد؛  از حّقـش  اّمـا آن حضـرت؟ع؟  بدکردارنـد.  ایشـان  از 

گشـت؛ و فسـاد و  گاه هـای بهـاری خشـک  افتادنـد؛ سـرزمین ها دچـار خشکسـالی شـد؛ چرا

کـه دسـتاورد خـود مـردم بـود. و ایـن ِشـکوه را تنهـا بایـد  یـا پدیـدار شـد  تباهـی در خشـکی و در

نزد خدا ُبرد!

آغـاز  ی  و روزگار  در  کشورگشـایی ها  کـه  اسـت  آن  در  گشـودِن  از  گوینـده  مقصـود  گـر  ا

کشورگشـایی ها در  یـش سـزاوارتر از او اسـت؛ زیـرا بیشـینۀ  گشـت، خلیفـۀ دوم بـرای داشـتن ر

روزگار خلیفـۀ دوم انجـام پذیرفـت.

کـه پـس از رسـول خـدا؟ص؟ پـدر دوم و ماننـد  کسـی سـزاوار باشـد  گـر در ایـن میـان  آری؛ ا

یافـت  قـوام  اسـالم  دعـوت  او  بـا  کـه  اسـت  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  موالمـان  گـردد،  قلمـداد   پـدر 

ک پیامبر و خلیفۀ تصریح شـدۀ او بود. از همین  و نبردهـا بـه پیـروزی انجامیـد و همـو جـان پـا

کـه ایـن سـخن از طریـق انـس بـن مالـک از رسـول خـدا؟ص؟ رسـیده اسـت: »حـّق  رو اسـت 
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علـی بـر ایـن اّمـت همچـون حـّق پـدر بر فرزند اسـت.« و نیـز از طریق عّمـار و ابواّیـوب انصاری 

ی فرمـود: »حـّق علـی بـر هـر مسـلمان، حـّق پدر اسـت بـر فرزنـدش.« )الّریاض  کـه و خبـر رسـیده 

ئـق: ص64 ]119/1[  کنـوز الحقائـق فـی حدیـث خیـر الخال کمـی؛  ِضـره: 172/2 ]117/3[ بـه نقـل از حا الّنَ

بـه نقـل از دیلمـی ]الفـردوس بمأثـور الخطـاب: 132/2[؛ مناقب خوارزمـی: ص244 و 254 ]ص310-309 

وئـی ]296/1-297[؛ نزهـة المجالـس: 212/2( و 321[؛ فرائـد الّسـمطین شـیخ االسـالم حّمُ

3. گواهی ابوبکر و جبرئیل

ی نمـاز  کـه مـردی در مدینـه درگذشـت. پیامبـر؟ص؟ خواسـت تـا بـر و نسـفی یـاد نمـوده 

بگـزارد. جبرئیـل فـرود آمـد و گفـت: »ای محّمـد؛ بـر او نماز مگـزار!« پس پیامبـر از نماز گزاردن 

گفـت: »ای پیامبـر خـدا! بـر او نمـاز بگـزار؛ زیـرا مـن از او  خـودداری نمـود. سـپس ابوبکـر آمـد و 

بـر او نمـاز  گفـت: »ای محّمـد!  جـز خیـر چیـزی نمی شناسـم.« آن گاه، جبرئیـل فـرود آمـد و 

کـه گواهـی ابوبکـر بـر گواهـی مـن مقـّدم اسـت.« )مصبـاح الّظـالم و بهجـة األنـام فـی شـرح نیل  بگـزار؛ 

المرام جردانی: 25/2 ]61/2[؛ نزهة المجالس: 184/2(

ی ایـن سـخن وهم آلـود برسـیم، پـس از آن  گویـد: بـا مـن بیاییـد تـا بـه حسـاب راو امینـی 

کـه آیـا آن  کنیـم. بیاییـد از او بپرسـیم  کسـانش چـون و چـرا  کـه برایـش سـندی نیافتیـم تـا در 

گواهـی ابوبکـر او را تکریـم نمـود،  ی بـود، پـس بـا مقـّدم داشـتن  گواهـی جبرئیـل از نـزد خـود و

کـه امیـن وحـی خـدا را نرسـد تـا چیـزی از نـزد خویـش بـه سـوی رسـول خـدا بیـاورد؟ و  حـال آن 

یـا آن سـخن، وحـی خـدای سـبحان بـود _ چنـان کـه در همـۀ فرودآمدن های جبرئیل بر رسـول 

گواهـی دادن ابوبکـر بـر خـالف آن، بـه  امیـن چنیـن بـود _ پـس آن وحـی آشـکار را بـه محـض 

کـه آن مـرد در  کـه باشـد، بـه ناچـار از ایـن خبـر مـی داده  کـرد؟ هـر یـک از ایـن دو  گزافـه باطـل 

واقـع شایسـتۀ نمـاز نهـادن نیسـت؛ و ایـن مضمـون بـه صـورت نهی بیان گشـت که بـه معنای 

کـه خـدای سـبحان دوسـت نمـی دارد  کار اسـت و مقصـود از آن، ایـن اسـت  حـرام بـودن آن 

نمـاز بـر شـخصی چـون او از جانـب پیامبـر محبوبش به سـویش باال رود. پس آیا سـخن ابوبکر 
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کـه از ظاهـر حـال او اسـتنباط شـده _ و ایـن اسـتنباط  در بـارۀ اهلّیـت آن مّیـت بـرای نمـاز 

ی به خطا  ممکـن اسـت بـه خطـا رود یـا درسـت باشـد؛ و بی گمـان در این مورد به خصـوص، و

رفتـه، زیـرا وحـی بـر خـالف آن نـازل گشـته اسـت _ می توانـد باطل کنندۀ وحی آشـکار باشـد؟ 

کنیـد! بصیرانـه بنگریـد و داوری 

4. انگشتر  پیامبر  و نقش آن

کـه پیامبـر؟ص؟ انگشـتر خویـش را بـه ابوبکـر سـپرد و فرمـود: »بـر آن بنویس: لا  روایـت شـده 

گفـت: »بـر آن بنویـس: لا اله الا اهلل؛ محّمد رسول  اله الا اهلل.« ابوبکـر آن را بـه نقش پـردازی داد و 

آن  بـر  کـه  دیـد  آورد،  پیامبـر؟ص؟  نـزد  را  آن  ابوبکـر  نوشـت. چـون  آن چنـان  بـر  ی  پـس و اهلل.« 

افـزوده  ایـن  ابوبکـر!  »ای  فرمـود:  الصّدیـق.  ابوبکـر  اهلل؛  رسول  محّمد  اهلل؛  الا  اله  لا  نوشـته اند: 

کـه میـان نـام تـو و خداونـد جدایـی افکنـم؛ اّمـا  چیسـت؟« ابوبکـر گفـت: »دلـم رضایـت نـداد 

باقـی را مـن نگفتـم.« پـس جبرئیـل فـرود آمد و گفت: »همانـا خدای منـّزه واال می فرماید: ›من 

گـردد و مـن نیـز راضـی نشـدم  کـه نـام تـو از مـن جـدا  نـام ابوبکـر را نوشـتم؛ زیـرا او رضایـت نـداد 

کـه میـان نـام او و تـو جدایـی افکنـم.‹« )نزهـة المجالـس صفـوری: 185/2 بـه نقـل از تفسـیر  رازی؛ 

مصباح الّظالم و بهجة األنام فی شرح نیل المرام جردانی: ص25 ]61/2[(

رسـول  انگشـتر  نقـش  کـه  اسـت  آن  دارنـد،  بـاور  محّدثـان  همـۀ  چـه  آن  گویـد:  امینـی 

کتاب های  خدا؟ص؟ چنین بوده: محّمد رسول اهلل؛ و هیچ افزایش دیگری نداشته است. در 

کـه پیامبـر؟ص؟ انگشـتری از نقـره سـاخت و بـر آن چنیـن نقـش زد:  صحیـح از انـس نقـل شـده 

کـه این صفت ویـژۀ پیامبر بـوده، هیچ کس  کـه از آن جـا  محّمـد رسـول اهلل. همـو گفتـه اسـت 

دیگـر نمی توانـد چنیـن نقشـی بر انگشـتر خـود بزنـد. )صحیـح بخـاری: 309/8 ]2205/5[؛ صحیح 

 385 و   384/2 ابن ماجـه:  سـنن  ]201/4[؛   324/1 الِترِمـذی:  سـنن  ]319/4[؛   215 و   214/2 مسـلم: 

]1201/2[؛ السنن الکبری تألیف نسائی: 173/8 ]450/5[(

کـه نقـش خاتـم پیامبـر در سـه سـطر  بـود: یـک  در روایـت بخـاری و ِترِمـذی از انـس آمـده 

)330(

245/7



353 حدیثهایغلّوآمیزیاقّصههایخرافهآلود

بخـاری: 309/8 ]2205/5[؛ سـنن  )صحیـح  اهلل.  یـک سـطر،  رسـول؛  یـک سـطر،  سـطر، محّمـد؛ 

)]202/4[  325/1 الِترِمـذی: 

کـه نقـش  ابن سـعد )الطبقـات الکبـرٰی ]474/1[( از حدیـث مرسـل ابن سـیرین نقـل نمـوده 

گفتـه اسـت: »بـر وجـود ایـن  انگشـتر پیامبـر ایـن بـود: باسـم اهلل؛ محّمـد رسـول اهلل. ابن َحَجـر 

ی نکـرده و آن را نپذیرفتـه اسـت.« ایـن را ُزرقانـی )شـرح المواهـب  ی پیـرو کسـی از و افزونـی، 

دّنّیـه: 39/5( از او یـاد نمـوده اسـت.
ّ
الل

کـه بـر نگیـن انگشـتر  ابوالشـیخ در األخـالق الّنبوّیـه از روایـت عرعـرة بـن برنـد، از انـس آورده 

گویـد: »ابن َحَجـر )فتـح  رسـول خـدا؟ص؟ نوشـته شـده بـود: لا اله الا اهلل؛ محّمد رسول اهلل. همـو 

گفتـه اسـت: ›ابن مدینـی، عرعـره را ضعیـف  البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 210/10 ]329/10[( 

دّنّیـه: 39/5( نیـز 
ّ
شـمرده و ایـن افزونـی او بـر خـالف مشـهور اسـت.‹ ُزرقانـی )شـرح المواهـب الل

کـه در صحیـح بخـاری و صحیـح مسـلم و جـز آن دو آمـده، نقـش انگشـتر پیامبـر  گویـد: ›چنـان 

کـرد، هماننـد روایتـی  چنیـن بـوده اسـت: محّمـد رسـول اهلل.‹ پـس بـه ایـن روایـت اعتنـا نتـوان 

کـه می گویـد نقـش خاتـم پیامبـر شـهادتین بـوده اسـت� و نیـز ایـن روایـت ابن سـعد ]الّطبقـات 

کـه نقـش آن انگشـتر را چنیـن آورده اسـت: صـدق اهلل؛ و سـپس  الکبـری: 476/1[ از ابوالعالیـه 

خلفا افزودند: محّمد رسول اهلل.«

کـه سـازندگان سـده های پسـین سـاخته و دسـت دروغ و غلـّو  ارزش ایـن نقـش چیسـت 

پـس از دیرزمانـی از وفـات پیامبـر  بزرگـوار و گسسـتن وحـی از او، پرداخته و در آثار پیشـینیان، 

کـه حدیـث  کـه دانشـوران پیشـین حکـم نموده انـد  هیـچ عیـن و اثـری از آن نیسـت؟ دیدیـد 

از  و  اعتنـا  بـدان  و  اسـت  اهلل« خـالف مشـهور  »بسـم  و  ا اهلل[ 
ّ
ال اله  ]لا  توحیـد  کلمـۀ  افزایـش 

کـه  ی نشـود. هیـچ محـّدث متبّحـری از ایـن افـزودۀ سـاختگی ]= ابوبکـر الّصّدیـق[  آن پیـرو

 ارتباطـی بـه موضـوع نـدارد، بحثـی بـه میـان نیـاورده و آن چیـزی نیسـت جـز اسـتهزای خـدا 

و پیامبر و وحی و فرشتۀ امین وحی او!
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کــه آن انگشــتر نقــش دار ویــژۀ  نــزد ایــن قــوم آمــده  کــه در حدیــث صحیــح  دیگــر آن 

پیامبــر؟ص؟ _ کــه آن را در انگشــت می کــرد و بــا آن ُمهــر مــی زد و انگشــتری جــز آن نداشــت و 

ــّدد  ــا آن تع ــش را ب ــای نق ــالف حدیث ه ــوان اخت ــا بت ــی رود ت ــز نم ــش هرگ ــا بودن ــال چندت احتم

برطــرف نمــود _ پــس از رســول خــدا؟ص؟ در دســت راســت ابوبکــر؛ ســپس در دســت عمــر؛ و 

آن گاه، در دســت راســت عثمــان بــود و در ســال ســی ام از دســت او یــا دیگــری در چــاه أریــس1 

افتــاد و او انگشــتری دیگــر برگرفــت. )صحیــح بخــاری: 306/8 ]2202/5 و 2204 و 2206[؛ صحیــح 

مــم و الملوک طبری: 
ُ
یــخ األ مســلم: 214/2 ]319/4[؛ الســنن الکبــرٰی تألیــف نســائی: 179/8 ]457/5[؛ تار

یــخ الخمیــس: 223/2 و  65/5 ]282/4[؛ البدایــة و النهایــه تألیــف ابن َکثیــر: 155/8 ]174/7 و 175[؛ تار

269 ]191/2-192[؛ تاریخ ابوالفداء: 168/1(

کـه در فتـح البـاری  نیـز در روایـت ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـری: 476/1[ از انصـاری _ چنـان 

 )]457/5[  179/8( نسـائی  تألیـف  الکبـرٰی  السـنن  و   )]329/10[  270/10( البخـاری  صحیـح  بشـرح 

ی بوده  کـه ایـن انگشـتر  تـا شـش سـال از زمـان خالفـت عثمـان، در دسـت و آمـده _ می بینیـم 

ک در  کـه پیامبـر پـا گـر ایـن افسـانه ها راسـت باشـد و نـام خلیفـه در انگشـتری  اسـت. پـس ا

از نزدیـک آن را می دیـده  بـوده و صحابـه  بـه دسـت داشـته، موجـود   طـول زندگانـی خویـش 

کـه در صحیـح بخـاری )308/8 و 309  کوچکـش دیـده می شـده _ چنـان  و بـرق آن در انگشـت 

کـه در  کـه ایـن انگشـتر را بـه دسـت داشـت، سـزاوار بـود  ]2204/5 و 2205[( آمـده _ بـر خلیفـه ای 

کـه آن همـه گفت وگـو  و هیاهـو در میان بود، بـدان احتجاج  روز فـراز شـدن بـر کرسـی خالفـت 

ی چنیـن نکـرد؛ زیـرا آن انگشـتر هنـوز سـاخته نشـده و نقـش نخـورده و از جهـان  ورزد؛ اّمـا و

کـه پـس از سـده های دراز، چنـان چیـزی تراشـیده خواهـد شـد! نیـز  غیـب خبـر نرسـیده بـود 

ی حلقـه زده بودنـد، شایسـته بـود که به آن نقِش پرداخته شـده در  کـه پیرامـون و صحابـه ای را 

جهـان ملکـوت ]![ احتجـاج نماینـد؛ زیـرا حّجـت آوردن بـه آن، سـزاوارتر از سـالمندی ابوبکـر 

که با آن دو میل فاصله داشته است. ]بنگرید به: معجم البلدان: 298/1[� کم آب ترین چاه های مدینه  1. از 
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و دلیل هایـی از ایـن دسـت بـود؛ اّمـا ایشـان چنیـن حّجتـی نیاوردنـد؛ زیـرا هنـوز ایـن موجـود 

یدن در فضیلت ها، آن را در آخر روزگار زایید. زاده نشده بود و مادِر غلّو ورز

کـه راز ایـن همراهـی میـان نـام پیامبـر بزرگـوار و ابوبکـر در آن نقـِش  کـس نمی دانـد  هیـچ 

کـه جبرئیـِل خیالـی آوْرد، چـه بـود. آیـا بـه تصریـح قـرآن کریم،  پرداختـه شـده در جهـان غیـب 

کـی اسـت؟  ی در عصمـت و پا ابوبکـر جـان پیامبـر بزرگـوار بـود؟ یـا در قـرآن حکیـم، همتـای و

کامـل  ی  گشـت؟ یـا خداونـد دیـن را بـا و ی نـازل   یـا آیـۀ تبلیـغ بـا آن مایـه بیم دهـی در حـّق و

ک آغاز نمود؟ یا در اسـالم و فراخواندن  کـه بـا پیامبر پـا و نعمـت را بـا او تمـام نمـود، همچنـان 

ک بـود؟ یـا از آغـاز دعـوت، وصـّی و خلیفـۀ  بـه سـوی خـدا از روز نخسـت، دنبالـه رو پیامبـر پـا

تصریـح شـدۀ او بـود؟ یـا فرمـان بردنـش بـا فرمان َبـری از پیامبـر و نافرمانـی اش بـا نافرمانـی از 

کـه در خبرهـای صحیـح از پیامبـر؟ص؟ رسـیده اسـت؟ یـا بـه  پیامبـر هم ردیـف گشـت، چنـان 

تصریـح خـود آن حضـرت؟ص؟ هماننـد او در میـان اّمتـش بـود؟ یـا ... و صدها یـای دیگر؟ چرا 

این همتایی صورت پذیرفت؟ من ندانم و سازندۀ آن روایت نیز نداند!

5. پهنای بهشت ابوبکر

کـه فرشـتگان زیـر درخـت  کـه در حدیثـی دیـده  گویـد  صفـوری )نزهـة المجالـس: 183/2( 

ی هـزار فرشـته  گفـت: »دوسـت دارم خـدای تعالـی بـه مـن نیـرو گردآمدنـد. فرشـته ای  طوبـا 

کرانـۀ آن برسـم!«  کنـم و بـه  مـی داد و پـِر هـزار پرنـده می پوشـاْند تـا در پیرامـون بهشـت پـرواز 

یـش از میـان رفـت  کـرد تـا نیرو ی بخشـید و او هـزار سـال پـرواز   پـس خداونـد ایـن نیـرو را بـه و

یخـت. سـپس بـار دیگـر خـدای تعالـی بـه او نیرویـی و بال هایـی داد و او هـزار  و پـرش فرور

یخـت. آن گاه، خـدای تعالی دیگر  یـش از میـان رفـت و پرش فرور سـاِل دوم پـرواز نمـود تـا نیرو

یـش از میـان رفـت  کـرد تـا نیرو  بـار بـه او نیرویـی و بال هایـی بخشـید و او هـزار سـاِل سـوم پـرواز 

ی  یـان از آن بـاال بـه و گریـان بـر دروازۀ قصـری فـرود آمـد. یکـی از حور یخـت. پـس  و پـرش فرور

کـه ایـن جـا نـه سـرای  گریـان می بینـم، حـال آن  گفـت: »ای فرشـته! چـرا تـو را  کـرد و  خطـاب 
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گفـت: »زیـرا مـن بـا قـدرت خداونـد  گریـه و انـدوه، بلکـه سـرای شـادی و شـادمانی اسـت؟« 

ی بـه او گفـت: »با خویشـتن خطر  یارویـی نمـودم.« آن گاه، او را از ماجـرای خـود خبـر داد. و رو

گفـت: »بـه  گفـت: »نـه.«  کـردی! آیـا می دانـی در ایـن سـه هـزار سـال چـه انـدازه پریـده ای؟« 

عـّزت پـروردگارم سـوگند! بـاز هـم بیـش از یـک ده هزارم آن چـه را که خدای تعالی بـرای ابوبکر 

صّدیـق فراهـم نمـوده، پـرواز نکـرده ای!« ایـن را جردانـی )مصباح الّظـالم و بهجة األنام فی شـرح نیل 

کـرده اسـت. المـرام: 25/2 ]61/2[( نیـز یـاد 

ی هم آن چه خدای تعالی در بهشـت برای ابوبکر فراهم فرموده،  امینـی گویـد: پـس بـر رو

ی هـزار فرشـته و بـال و پـر هزار  کـه بـا نیـرو بـه انـدازۀ حرکـت سـی میلیـون سـاِل پرنـده ای اسـت 

پرنـده پـرواز می کنـد. قـدرت خداوند چه بزرگ اسـت!

از  کـه  وامی گـذارم  روزگار  ایـن  هوشـیار  جوانـان  بـه  را  روایـت  ایـن  حسـاب  بررسـی  مـن 

کـه  همچنـان  شـده اند؛  فارغ الّتحصیـل  و  دانش آموختـه  جهـان  سراسـر  عالـی  مدرسـه های 

کـه  یـان سـند آن را از وظیفه هـای مـردان جهـاِن ناپیـدا می دانـم؛ زیـرا محـال اسـت  بررسـی راو

گـردد و یـا حافظـی ُپرمایـه یـا محّدثـی دوراندیـش و یـا رجال شناسـی  گاه  کاوش گـری از آن آ

یابد! گسترده گام از مردان جهاِن پیدا بتواند آن را در

6. خداوند از ابوبکر شرم می ورزد

کـه زنـی از انصـار آمـد و گفـت: »ای رسـول خـدا! در خواب  از انـس بـن مالـک نقـل شـده 

گویـا درخـت خرمـای خانـه ام فروافتـاد؛ و همسـر مـن در سـفر اسـت.« پیامبـر فرمـود:  کـه  دیـدم 

گریـان بیـرون  کـرد.« زن  کنـی؛ زیـرا دیگـر هرگـز بـا او دیـدار نخواهـی  کـه صبـر پیشـه  »بـر تـو بایـد 

کـه پیامبـر؟ص؟ چـه فرمـود.  کـرد؛ اّمـا نگفـت  گاه  آمـد و ابوبکـر را دیـد و او را از خـواب خویـش آ

کـرد.« زن بـه خانـۀ خـود درون شـد،  کـه همیـن امشـب بـا او دیـدار خواهـی  ابوبکـر گفـت: »بـرو 

ی  کـه در سـخنان پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر اندیشـه می نمـود. چـون شـب شـد، همسـر و حـال آن 

آمـد. پـس زن نـزد پیامبـر؟ص؟ رفـت و او را از آمـدن همسـرش خبـر داد. پیامبـر زمانـی دراز بـه او 

)334(

248/7



357 حدیثهایغلّوآمیزیاقّصههایخرافهآلود

گفتـی، حـق بـود؛ اّمـا چـون  گفـت: »ای محّمـد! آن چـه  نگریسـت و سـپس جبرئیـل آمـد و 

کـه بـر  یـد  گفـت: ›همیـن امشـب بـا او دیـدار خواهـی نمـود.‹ خداونـد از او شـرم ورز صّدیـق 

کـرد.«  گـردد؛ زیـرا او صّدیـق اسـت. پـس آن مـرد را بـه احتـرام ابوبکـر زنـده  زبانـش دروغ جـاری 

)نزهة المجالس: 184/2(

کـه  گاه می گشـتیم؛ کسـانی  یـان شـریف ایـن خبـر خیالـی آ گویـد: کاش مـا بـه راو امینـی 

گفتـن را از سـاحت صّدیـق بزداینـد، پـس آن را بـه سـاحت پیامبـر  خواسـته اند زشـتِی دروغ 

کـه بـر زبـان پیامبـر راسـت گوی تصدیـق شـده اش  گویـا خداونـد اعتنـا نمی کنـد  کشـانده اند! 

ی از مـرگ آن مـرد خبـر نـداد، بلکـه بـه زنـش فرمـود کـه دیگـر هرگز  گـردد؛ چـرا کـه و دروغ جـاری 

ی  ید _ پـس از آن که و و هیـچ گاه تـا ابـد آن مـرد را نخواهـد دیـد؛ اّمـا خداونـد از ابوبکـر شـرم ورز

گفت _ و خواسـت تا با زنده سـاختن آن مرد و نمیراندنش،  سـخنی آشـکارا دروغ را نادانسـته 

ی دروغ گفت، دیگر این کار  کـه و بـه احتـرام ابوبکـر آن دروغ را از دامنـش بشـوید! آیـا پس از آن 

می توانـد دامنـش را بشـوید؟ مـن ندانـم!

کـه راضـی نشـد تـا دروغ از ابوبکـر  آیـا احتـرام ابوبکـر نـزد خـدا بیـش از رسـول خـدا بـود 

کنده شـدن دروغ از  گـردد؛ اّمـا آن را بـر پیامبـر برگزیـدۀ خویـش پسـندید، حـال آن که پرا آشـکار 

زبـان  از  شـدنش  پخـش  لکـن  نمـی آورد؛  وجـود  بـه  اسـالم  بـرای  شکسـتگی  ابوبکـر،  زبـان 

پیامبر؟ص؟، دین را سست و ناتوان می نمود؟

ابوبکـر  کـه  آورده شـده  روایـت چنیـن دلیـل  کـه در  ایـن  از  وانگهـی در شـگفت شـوید 

گـزارش  کـه سـازندۀ ایـن  گیریـم  صّدیـق بـود! آیـا رسـول خـدا؟ص؟ سـرور همـۀ صّدیق هـا نبـود؟ 

کـه وحـی منـدرج در آن، سـاحت پیامبـر را از دروغ پیراسـته، زیـرا ماجرا  پنـداری، توانـد گفـت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ خبـر داد؛ اّمـا خداونـد آن مـرد را بـه سـبب همیـن دلیـل  گونـه بـود  همـان 

کـه ذکـر نمـوده، زنـده سـاخت؛ پـس پیامبـر؟ص؟ دروغ نگفتـه اسـت. اّمـا آن چـه ایـن اّدعـا را رد 

گفتیـم: رسـول خـدا؟ص؟ از مـرگ آن مـرد خبـر نـداد؛  کـه پیش تـر  می کنـد، همـان سـخن اسـت 
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بلکـه فرمـود کـه آن زن دیگـر هرگـز همسـرش را نخواهـد دیـد؛ و خـالف آن چـه خبـر داد، پدیدار 

شـد. آری؛ شـاید آن رأی پیش گفتـۀ خلیفـه در بـارۀ روا بـودِن پیـش افتـادِن فروتـر از فراتـر، یـا 

یـدن در فضیلت هـا، همـۀ آن چـه را یـاد شـد جایـز می شـمارد! غلّو ورز

ک سپاری ابوبکر 7. کرامت خا

کــه روایــت شــده چون  کــرده  یــخ مدینــة دمشــق ]436/30[( بــا ذکــر ســند روایــت  کر )تار ابن عســا

غســل  از  و  درگذشــتم  »چــون  گفــت:  حاضــران  بــه  گرفــت،  قــرار  مــرگ  آســتانۀ  در   ابوبکــر 

کــه قبــر پیامبــر؟ص؟ در  کفــن نمودنــم فراغــت یافتیــد، مــرا بــا خــود ببریــد تــا در آســتانۀ خانــه ای  و 

آن قــرار دارد، بایســتید و بگوییــد: ›ســالم بــر تــو ای رســول خــدا! ایــن ابوبکــر اســت که اجــازۀ ورود 

گشــت و بدیــن ســان بــه شــما اجــازه  گشــوده  کــه بــا قفــل بســته شــده،  گــر آن در  می خواهــد.‹ ا

گــر در گشــوده نشــد، مــرا بــه بقیــع ببریــد و در  ک بســپارید؛ و ا داده شــد، مــرا درون ســازید و بــه خــا

گفتنــد، قفــل فروافتــاد و در  آن جــا دفــن نماییــد!« چــون بــر آســتاِن در ایســتادند و آن ســخن را 

کــه حبیــب بــه حبیــب  یــد؛  گشــوده شــد و کســی از قبــر بانــگ بــرآورد: »حبیــب را نــزد حبیــب آور

خود مشتاق است!«

)الّسـیرة  بـی 
َ
َحل الکبیـر: 378/5 ]87/21[(؛  )التفسـیر  رازی  کرده انـد:  یـاد  کسـان  ایـن  را  آن 

یـخ الخمیـس: 264/2 ]237/2[(؛ َقَرمانـی )أخبـار الـّدول  الحلبّیـه: 394/3 ]365/3[(؛ دیاربکـری )تار

ول ]283/1[( _ در حاشیۀ الکامل )200/1( _ ؛ صفوری )نزهة المجالس: 198/2(�
ُ
و آثار األ

یـان ایـن خبـر پـس از آن کـه مسـألۀ دشـوار ]مشـروعّیت[ دفـن خلیفـه در  امینـی گویـد: راو

جایـگاه قدسـی حجـرۀ پیامبـر؟ص؟ آنـان را درمانـده نمـوده و از پاسـخ ناتـوان گشـته اند، در پـی 

درست سـازی کار آن جماعـت برآمده انـد؛ زیـرا آن حجـرۀ شـریف یـا در ملـک رسـول خدا؟ص؟ 

کـه کارش به  کـه حـّق آشـکار همیـن اسـت _ و یـا بـه صدقـه تبدیل گشـت  باقـی ماْنـد _ چنـان 

همـۀ مسـلمانان بازمی گـردد. در صـورت نخسـت، رضایـت فرزنـدان تنهـا وارث او، دو امـام 

کـس از آنـان اجـازه نطلبیـد. در  کار شـرط بـود و هیـچ  سـبط پبامبـر و خواهرانشـان، در ایـن 
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کـه از جامعـۀ اسـالمی  ی بایسـته بـود  صـورت دوم، بـر خلیفـه یـا عهـده دار خالفـت پـس از و

اجـازه گیـرد؛ اّمـا هیـچ یـک از آن دو چنیـن کاری نکـرد. پـس دفـن ابوبکر در آن مـکان بیرون از 

گفته شـود: »ابوبکر به سـبب حّق دخترش در آن مکان دفن شـد.«  گر  قلمرو قانون شـرع بود. ا

کـه بـه پیامبـر؟ص؟  گوییـم: »دیگـر چـه حّقـی بـرای عایشـه می ماَنـد پـس از ایـن سـخن پـدرش 

یـم و آن چه از ما باقـی ماَند، صدقه  نسـبت داد: ›مـا جماعـت پیامبـران چیـزی بـه ارث نگذار

کـه مـادران مؤمنـان ]= همسـران  آوردیـم  کتـاب )190/6(  گذشـته، در همیـن  ایـن  از  اسـت.‹؟ 

 پیامبـر[ همچـون زنـاِن در حـال عـّده بودنـد و حّقـی جـز سـکونت در اتاق هـای خـود نداشـتند 

گر هـم آنان ارث  و نمی توانسـتند آثـار ملکّیـت را بـر آن هـا بـار نماینـد. نیـز همان جـا گفتیم که ا

می بردنـد و همسـر بتوانـد از زمیـن ارث بـرد، عایشـه تنهـا دارای یـک سـهم از 72 سـهم آن اتاق 

کـه بـزرگ بـوده  بـود؛ زیـرا پیامبـر؟ص؟ در هنـگام وفـات 9 همسـر داشـت. اّمـا آن اتـاق هـر انـدازه 

باشـد، نمی توانـد در یـک هفتـاد و دوم خویـش، پیکـر انسـانی را جـای دهـد؛ وانگهـی حـّق 

عایشـه بـه صـورت مشـاع بـود و نمی توانسـت بـدون اجـازۀ شـریک های خـود در ارث َبـری، در 

آن تصـّرف نمایـد.«

کـه  گردنـد؛ پـس چیـزی پدیـد آورده انـد  گـروه خواسـته اند تـا از ایـن دشـواری ها رهـا  ایـن 

کـه آیـا سـخن ابوبکـر بنا بر سفارشـی از  مشـکل از پـی مشـکل می سـازد. و آن از ایـن قـرار اسـت 

کـه هیـچ کـس حالت دوم  گاهـی داشـت؟ گمـان نکنـم  ی از غیـب آ خـود پیامبـر؟ص؟ بـود یـا و

گشـتیم  گاه  گفتـه شـده، آ ی  کـه از همـۀ آن چـه در فضیلت هـای و کنـد، پـس از آن   را اّدعـا 

کجا؟ کجا و علم به غیب  ی در امور آشکار را به شما نشان دادیم. پس او  و میزان دانش و

گر در گشوده  و اّما فرض اّول؛ اگر چنین بود، دیگر جایی برای تردید وی باقی نمی ماند که ا

شد و قفل فروافتاد، او را در آن اتاق دفن کنند و اگر چنین نشد، وی را به بقیع ببرند؛ زیرا ناچار 

آن چه پیامبر؟ص؟ خبر داده بود، صورت می پذیرفت و تردید در آن روا نبود.

کسـی  آری؛ شـاید رسـول خدا؟ص؟ این سـخن را برای خود ابوبکر بیان ننموده بود، بلکه 
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کـرده بـود و از ایـن رو،  کامـل نداشـت، آن را از پیامبـر؟ص؟ برایـش نقـل  کـه خلیفـه بـه او اعتمـاد 

ی سـخن او را بـا تردیـد بیـان نمـود. شـاید نیـز اصـل ایـن روایـت صحیـح نباشـد و از همیـن  و

نیامـده  کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند«  از  کر در هیـچ یـک  تـا روزگار حافـظ ابن عسـا ی،  رو

کـه پیش چشـم صحابه  کرامتـی اسـت بزرگ  گـر ایـن روایـت را صحیـح فـرض کنیـم،  اسـت. ا

و انبوه مهاجران و انصار در روز تشـییع خلیفه به جایگاه واپسـینش رخ داده؛ و در این حال، 

کرامـت و نیـز  آن بانـگ شـنیده شـده از قبـر شـریف از همـان روزگار  کـه همـواره آن  بایسـته بـود 

گوش هـا سـنگین  کننـد؛ زیـرا آن روز در چشـم ها پـرده نبـود و   تـا پایـان عمـر جهـان را فریـاد 

کـس بـرای بیـان آن لـب از لـب نگشـود؛ و ایـن از  کـه هیـچ  یغـا  گنـگ نبودنـد. اّمـا در و زبان هـا 

گشوده نشده و بانگی  کرامت هرگز  رخ نداده و آن قفل فرونیفتاده و آن در  که آن  آن رو است 

که حبیب به حبیب  ید  برنخاسـته اسـت. پس این سـخن: »حبیب را نزد حبیب درون سـاز

یدن در فضیلت ها  که از غلّو ورز خود مشـتاق اسـت.« چیزی نیسـت جز سـخنی اسـتهزاآمیز 

گرفته و نشـانگر روحیۀ صوفی گرانۀ سـازندۀ این روایت اسـت. آری: یشـه  ر
کنانش ندای خوشــامد شــنود. چنین نیســت که هر کس به دیدار حریم یار رود، از ســا

م و مرسـل آورده 
ّ
کرامـت تراشـیدۀ سـاختگی را بـه صـورت مسـل  رازی و پسـینیانش ایـن 

و در شـمار فضیلت هـای ابوبکـر بـدان احتجـاج نموده انـد؛ بـی آن که از ضعف های سـندش 

یـخ مدینـة دمشـق: 756/5-757[ آن را از طریـق  کر ]تار گاه باشـند. ابن عسـا پـروا ورزنـد یـا بـدان آ

 ابوطاهـر موسـی بـن محّمـد بـن عطـاء َمْقِدسـی، از عبدالجلیـل مدنـی، از حّبـۀ عرنـی آورده 

و گفتـه اسـت: »ایـن روایـت بـس زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت و ابوطاهر دروغگـو و عبدالجلیل 

کـه ایـن خبر باطل اسـت. ناشـناخته اسـت.« در لسـان المیـزان )391/3 ]477/3[( نیـز آمـده 

شـمرده اند  دروغگـو  را  َمْقِدسـی  ابوطاهـر  الّتعدیـل:161/8[  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  و  ابوزرعـه 

گفتـه اسـت:  و نسـائی او را غیـر قابـل اعتمـاد دانسـته و ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 242/2[ 

ی حدیث سـاز بود و روایت از او جایز نباشـد.« ابن عدّی ]الکامل فی ضعفاء الّرجال: 347/6[  »و

گفتـه اسـت: »حدیث هـای  ]الّضعفـاء الکبیـر: 169/4[  گویـد: »او حدیـث می دزدیـد.« عقیلـی 
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باطـل و سـاختگی بـه افـراد ثقـه نسـبت دهـد و حدیثـش بـس زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت و 

کـه او بـه مالـک حدیـث می بسـت.« بـه مأخذهـای یـاد شـده در  گفتـه  منصـور بـن اسـماعیل 

کتاب )267/5( بنگرید. همین 

8 . جبرئیل از هیبت ابوبکر به سجده می افتد
ــا  ــر؟ص؟ ب ــون پیامب ــه چ ک ــوده  ــث نم ــی، حدی ــی مالک ــف فیش ــیخ یوس ــت، ش ــور اّم دانش

ــق از  ــرام صّدی ــه احت ــل ب ــد، جبرئی ی درمی آم ــزد و ــر ن ــود و ابوبک ــو ب گفت و گ ــال  ــل در ح جبرئی

جــای برمی خاســت و بــرای دیگــران چنیــن نمی کــرد. پیامبــر؟ص؟ در ایــن زمینــه از جبرئیــل 

کــه  ــر مــن حــّق اســتادی دارد؛ و آن جــز ایــن نیســت  گفــت: »ابوبکــر در ازل ب ســؤال نمــود و او 

کــه فرمــان  کننــد، هنگامــی  چــون خــدای تعالــی بــه فرشــتگان امــر فرمــود تــا بــرای آدم ســجده 

کــه ابلیــس بــه ســبب آن رانــده شــد ]و گمــان  ســجده را صــادر فرمــود، مــن نیــز همــان مطلــب را 

کــه بــر آن  کــردم. آن گاه، ســراپرده ای بــزرگ دیــدم  کــه از  آدم بهتــر اســت[، حدیــث نفــس  کــرد 

ــجده  ــر س ــت ابوبک ــن!‹ از هیب ک ــجده  ــت: ›س گف ــر.‹ و او  ــد: ›ابوبک ــته بودن ــار نوش ــن ب چندی

نمــودم و شــد آن چــه شــد.«

الّصّدیـق ]ص193[( _ درحاشـیۀ روض  فـی بشـائر آل  الّتحقیـق  را عبیـدی مالکـی )عمـدة  ایـن 

الّریاحیـن)ص111( _ یـاد نمـوده و گفتـه اسـت: »همچنیـن شـیخ ما اسـتاد محّمـد زین العابدین 

گفـت و مـن آن را از بیشـینۀ  گفتـار فیشـی را برایـم حدیـث  بکـری سـخنی نزدیـک بـه همیـن 

اسـتادانمان در األزهـر شـنیده ام.«

کـه از روز آغازیـن از  کـه حّتـی امیـن وحـی خـدا، جبرئیـل،  امینـی گویـد: شـگفتا از اینـان 

لغـزش معصـوم بـوده، از دستشـان بـه سـالمت نَجسـته و او را هم ردیـف ابلیـس ملعـوِن رانـده 

کمک او نمی شتافت! گر ابوبکر به  شده شمرده اند، ا

کـه خـدای سـبحان او را امیـن خـود می شـمارد و سـپس او  شـگفتا از ایـن فرشـتۀ خیالـی 

در فرمـان خـدا تردیـد مـی ورزد. ایـن عیـب را نمی تـوان بـا ایـن سـخن سـر و سـامان بخشـید که 
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کسـی  خداونـد جبرئیـل را پـس از ایـن لغـزش، امیـن خویـش سـاخت؛ زیـرا خـدای سـبحان 

کـه آن  گویـد، امیـن نمی شـمارد؛ شـاید  کفرآمیـز  کـه ممکـن اسـت در درون خویـش سـخن  را 

کفـر  کـه او را بـه راه آورد و ایـن اندیشـۀ درونـی بـه  کسـی نباشـد  مطلـب بـه خاطـرش راه یابـد و 

آشـکار بینجامـد.

کـه هیبـت ابوبکـر  او را به بیم می افکَنـد؛ اّما هیبت خدای  شـگفتا از ایـن فرشـتۀ مقـّرب 

کـه می خواهـد امـر خداونـد بـه  بـزرگ او را فرانمی گیـرد؛ پـس از ابوبکـر فرمـان می َبـرد، در حالـی 

کسـی چـون جبرئیـل چـه ارزشـی دارد؛  سـجده را فرمـان ببـرد! ایـن چـه سـجده ای اسـت و از 

کـه از هیبـت ابوبکـر رخ داده و نـه بـرای نزدیکـی بـه خـدای سـبحان و تقـّرب بـه او   سـجده ای 

رگی اش  ی _ که بز و فرمـان بردنـش؟ گویـا در جهـان بریـن، هیبـت ابوبکـر از خـدای پدید آورنـدۀ و

بشکوه باد! _ واالتر و برتر است!

کـه در آن جـا  بـود  کجـا؟ سـزاوارتر  کجـا و جهـان ملکـوت  ابوبکـر  کـه سـراپردۀ  دیگـر آن 

سـراپردۀ پیامبـر بزرگـوار را برپـا کننـد تـا در آن، هر که را در آسـتانۀ لغزش قرار گیـرد، به راه آورد؛ نه 

گیرنـد و پـارۀ تـن مصطفـی در حالی  سـراپردۀ انسـانی کـه ممکـن اسـت گناهـان، خـود وی را فرا

کـه از او خشـمگین اسـت؟ می میـرد 

کـه اندیشـۀ درونـی جبرئیـل و سـخن باطنی اش چیسـت؟ آیا  ابوبکـر از کجـا می دانسـت 

گرامـی؛  گاه بـود یـا بـه واسـطه ای جـز امیـن وحـی، بـه او وحـی  گشـت؟ ای خواننـدۀ  از غیـب آ

داوری در همـۀ این هـا بـا تـو اسـت!

کـه بـه ایـن حدیـِث شـرم آور سـر  کـه از اسـتادان األزهـر جـای شـگفتی اسـت  دیگـر آن 

سـپرده و آن را در کتاب هـا ثبـت نمـوده و در انجمن هـا بـدان زبان گشـوده اند و پس از ایشـان، 

را در  آن  گرفتـه و سـپس  را  ایـن سـرای  کاالی  بـرده،  بـه میـراث  را  کتـاب  بازماندگانشـان آن 

یـخ و نـام نیـک اسـالم مقـّدس را بـا آن آلوده انـد! آری؛  کنـده و صفحـۀ تار جامعـۀ علمـی پرا

یـدن در فضیلت هـا ایشـان  ایشـان خواسـتند تـا فضیلتـی بـرای خلیفـه بتراشـند؛ پـس غلّو ورز
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کـرد و آن را صفتـی زشـت بـرای جبرئیـل امیـن سـاختند. ایـن همـه از آن رو  را دچـار نابینایـی 

گاهانه در اصول اسـالمی برسـاختند. کـه ایشـان آن را بـدون بصیـرت در دیـن یـا تأّمل آ اسـت 

گـزارش روایـت شـده بـرای  کـه سـازندۀ ایـن روایـت خواسـته تـا آن را در برابـر  گمـان دارم 

کـه خدای  کـه جبرئیـل را سـخِن درسـت آموخـت، آن گاه  مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بسـازد 

سـبحان از او پرسـید: »مـن کیسـتم و تـو کیسـتی؟« جبرئیـل تأّملـی کرد و هیبـت خدای بزرگ 

او  بـه  و  شـتافت  یـاری اش  بـه  امـام؟ع؟  موالمـان  نورانّیـت  کـه  آن  تـا  گرفـت  فرا را  او  سـبحان 

آموخـت تـا بگویـد: »تـو بزرگـی ]و جلیـل[ و مـن بنـده ات جبرئیـل.« شـاعر نـوآور، شـیخ صالـح 

کـه در سـتایش موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ سـروده، بـه  گـزارش را در قصیـده ای  تمیمـی، ایـن 

تخمیـس  را  آن  عمـری،  افنـدی  عبدالباقـی  شـگفتی آفرین،  و  نغزگـو  شـاعر  و  کشـیده  نظـم 

ی )ص126( و دیوان سرایندۀ اصل شعر )ص4( آمده است: که در دیوان و نموده؛ چنان 
که از طوبایت میوۀ هدایت و خیر برچینند. تو برای خردها بوستان و درخت سایه گستری 

گیرد؛ چون از عبیرت شمیمی برخیزد، جان را دلگشایی و آسودگی فرا

که از پروردگارش او را ندا دررسد. آن دم 

دیرگاهی راهنمای فرشتگان بودی و رازدار آنان را به طریق هدایت  خواندی.

ــی  ــتم؟« و او اندک کیس ــن  ــید: »م ــگ داد و پرس ــل را بان ــمان جبرئی ــروردگار آس ــه پ ک ــان روز  هم

کــرد. ــل  درنــگ و تأّم

گر تو نبودی، نمی توانست به پاسخ درست راه یابد. و ا

تو را صورتی است ]چون صورت های منطقی[ که نتیجۀ قضایا است؛ قلبی است آینۀ جهانیان؛

را  آن  جهانیــان،  بهتریــِن  آن  پیامبــر،  کــه  اســمی  بلنــد؛  ویژگی هــای  دارای  اســت  رفتــاری 

کــرد، مشــاهده 

وقتی در شب معراج به عرش خدا نزدیک شد.

کـه جبرئیـل همچـون  گـزارش نیامـده  اّمـا ایـن همچـون ماجـرای ابوبکـر نیسـت. در ایـن 

ابلیـس قصـد نمـود تـا از فرمـان خـدای سـبحان سـرپیچد و امیرالمؤمنیـن از غیـب خبـر داده 

و هیبتـش بـر هیبـت خـدای بـزرگ چیـره گشـته و جبرئیـل از هیبـت او سـجده نمـوده و در آن 
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کـه بـر آن نوشـته اند: »علـی، علـی.« و نیـز در آن نیامـده کـه علـی بـه  جـا سـراپرده ای بـزرگ بـوده 

گونـه بـه هـراس افکنـده باشـد. هیـچ یـک  کـن!« و او را بدیـن  گفتـه باشـد: »سـجده  جبرئیـل 

یـدن در فضیلت هـا دور هسـتند. گـزارش نیسـت؛ زیـرا شـیعیان از غلّو ورز از این هـا در ایـن 

9. قّصه ای مشتمل بر کرامتی از ابوبکر

کرده است: ابوالعّباس بن عبدالواحد از آن شیِخ شایسته، عمر بن زغبی1 نقل 

گزیـده بـودم. روز  د و سـالم بـر شـرافت بخش آن بـاد! _ سـکونت  و »در مدینـۀ مشـّرفه _ برتریـن در

گـرد می آینـد و آن روز نیـز چنیـن  عاشـورا بیـرون گشـتم. در ایـن روز، شـیعیان در بـارگاه عّبـاس 

کـرده بودنـد. مـن بـر آسـتانۀ آن بـارگاه ایسـتادم و گفتـم: ›می خواهم کسـی برای دوسـتی ابوبکر 

کارمـان  بـه مـن چیـزی دهـد.‹ پیرمـردی از ایشـان بـه سـوی مـن آمـد و گفـت: ›بنشـین تـا مـا از 

فراغـت یابیـم و آن گاه، بـه تـو چیـزی دهیـم.‹

کار ایشـان بـه پایـان رسـید. سـپس آن پیرمـرد بـه سـوی مـن آمـد و دسـت  مـن نشسـتم تـا 

مـرا گرفـت و بـه سـوی خانـه اش بـرد و بـه خانـه درون نمـود و در را پشـت سـر من بسـت. سـپس 

کـه بـه درد افتـادم.  کـه مـرا از پشـت بسـتند و چنـدان مـرا زدنـد  گماشـت  دو غـالم را بـر مـن 

آن گاه، بـه آن دو دسـتور داد تـا زبانـم را بُبرنـد و آن دو چنیـن کردنـد. سـپس فرمـان داد تـا بندم 

کـه بـرای محّبتـش چیزی می خواسـتی  را گشـودند؛ و گفـت: ›بـه سـوی همـان کسـی روان شـو 

تـا زبانـت را بـه تـو بازگردانـد!‹

کـه از شـّدت درد و رنـج  گشـتم، در حالـی  از نـزد او بـه سـوی حجـرۀ شـریف نبـوی روان 

کـه بـرای دوسـتی ابوبکـر چـه بـر  گفتـم: ›ای رسـول خـدا! خـوب می دانـی  می گریسـتم. در دلـم 

گـر ایـن یـار تـو بر حق اسـت، دوسـت مـی دارم که زبانـم به مـن بازگـردد.‹ آن گاه،  سـر مـن آمـد. ا

گرفـت و در  کوتـاه مـرا فرا بـا آزردگـی از شـّدت درد، شـب را در همـان حجـره مانـدم. خوابـی 

کـه زبانـم بـه حـال پیشـین بازگشـت. از خـواب پریـدم و زبانـم را همچـون پیـش  خـواب دیـدم 

1. در اصل مأخذ »زعنی« آمده است.)غ.(
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کـه زبانـم را بـه مـن  گفتـم: ›سـپاس خـدای را  گویـم.  سـالم در دهانـم یافتـم و توانسـتم سـخن 

گشـت. بازگرداْنـد!‹ و محّبـت ابوبکـر در مـن افـزون 

گـرد آمدند.  در سـال دوم نیـز شـیعیان بـه عـادت خویـش در روز عاشـورا در همـان مـکان 

دیگـر بـار بـه آسـتانۀ آن بـارگاه رفتـم و گفتم: ›برای دوسـتی ابوبکر دینـاری می خواهم.‹ جوانی 

از آن جمـع برخاسـت و بـه سـوی مـن آمـد و گفـت: ›بنشـین تـا فراغت یابیم!‹ نشسـتم و چون 

گرفـت و بـه همـان خانـه روان  کارشـان بـه پایـان رسـید، آن جـوان بـه سـوی مـن آمـد و دسـتم را 

نمود و در آن درون ساخت و غذایی در برابرم نهاد.

یـم  گشـتیم، جـوان برخاسـت و دِر اتاقـی از آن خانـه را بـه رو چـون از غـذا خـوردن فـارغ 

اتـاق  آن  در  پـس  یابـم.  در را  گریسـتنش  سـبب  تـا  برخاسـتم  نمـود.  آغـاز  گریسـتن  و  گشـود 

گریـۀ خویـش افـزود.  کـه ماجـرا چیسـت. او بـر  ینـه ای در بنـد دیـدم و از آن جـوان پرسـیدم  بوز

ی را آرامـش بخشـیدم تـا گریـه اش فرونشسـت. سـپس بـه او گفتـم: ›تـو را به خدا سـوگند! مرا  و

کـه هیچ یـک از مـردم مدینه را  گـر سـوگند خـوری  گاه کـن!‹ جـوان گفـت: ›ا از ماجـرای خـود آ

گاه نکنی، به تو می گویم.‹ آ

کـه در سـال پیـش مـردی نـزد مـا آمـد و بـه  گفـت: ›بـدان  برایـش سـوگند خـوردم و جـوان 

روز عاشـورا در بـارگاه عّبـاس، بـرای دوسـتی ابوبکـر از مـا چیـزی خواسـت. پـدر من کـه از بزرگان 

کارشـان بنشـیند.  گفت تا پس از پایان یافتن  امامّیه و شـیعیان بود، به سـوی وی رفت و به او 

گماشـت و آن دو او  کارشـان پایـان یافـت، پـدرم او را بـه ایـن خانـه آورد و دو غـالم را بـر او  چـون 

کـه زبانـش را ببرنـد و چنیـن شـد. آن گاه، او را بیـرون سـاخت و وی  را زدنـد. سـپس دسـتور داد 

یـم. شـب هنـگام کـه خوابیدیـم، پـدرم بانگی بلند  بـه راه خـود رفـت و مـا از او هیـچ خبـری ندار

ینـه  کـه خداونـد او را بـه چهـرۀ بوز بـرآورد و مـا از بلنـدی فریـادش از خـواب برخاسـتیم و دیدیـم 

درآورده اسـت. پـس از وی در هـراس شـدیم و او را در ایـن اتـاق در بنـد نمودیـم و به مردم وانمود 

کردیـم کـه مـرده اسـت؛ اّمـا او همیـن جـا اسـت و مـا روز و شـب بـر او می گرییـم.‹
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کـه پـدرت زبانـش را بریـد، ببینـی، می شناسـی؟‹ گفـت: ›نه؛  گـر کسـی را  بـه او گفتـم: ›ا

کـه پـدرت  کـس هسـتم. مـن همانـم  گفتـم: ›بـه خـدا سـوگند! مـن همـان  بـه خـدا سـوگند!‹ 

ی مـن افکنـد و سـر و دسـتم را  زبانـم را بریـد.‹ سـپس ماجـرا را برایـش بازگفتـم و او خـود را بـه رو

بوسـه داد و سـپس یـک دسـت جامـه و یـک دینـار بـه مـن بخشـید و از من پرسـید کـه خداوند 

گاه نمـودم و بازگشـتم.« )مصبـاح الّظـالم و بهجـة  چگونـه زبانـم را بازگردانـده اسـت. پـس او را آ

األنـام فـی شـرح نیـل المـرام جردانـی، چـاپ چهارم مصـر در چاپخانـۀ رحمانّیه به سـال 1347ق.: 

ص23 ]57/2[؛ نزهـة المجالـس صفـوری: 195/2(

که هیچ  گوید: چه نیازمندند این قوم به ساختن این افسانه های سست بافت  امینی 

گوشش  که قّصه گو آن ها را به اصرار در  رد و بیابان پیمایی آن ها را باور نکند، هر چند 
َ
زمین گ

که دست دروغ  نیابد، هر چند  با آن ها سامان  ابوبکر[  برای  کار ]کرامت سازی  و  فرونماید؛ 

آن ها را خوب پرداخته و مهارت پیشگاِن خبرسازی آن ها را به نیکی بافته باشند!

انسـان خردمنـد چگونـه بـاور می کنـد که مردی نام آور کـه از افراد واالی مردمـی و از بزرگان 

کشـیده شـود و هنـوز ناشـناخته  گـردد و در خانـه اش بـه بنـد  گروهـی بـه شـمار می آیـد، مسـخ 

مانـده و نامـش معلـوم نباشـد و هیـچ خبردهنـده ای از او خبـر ندهـد و بازماندگانـش بتواننـد بـا 

کفن و تشـییع و دفن و  اّدعای مردن وی ماجرایش را بپوشـانند و از بسـتگانش در بارۀ غسـل و 

ـت مرگـش سـؤالی نشـود و فرزنـدش بتوانـد او را از چشـمان و دیـدگان مـردم پنهـان 
ّ
مقبـره و عل

سازد، گویا گوش هاشان ناشنوا و چشمانشان نابینا است؟

چرا فرزند آن جنایتکار _ که هنوز نه خودش و نه پدرش زاده شده اند _ میهمان ناشناسش 

گاه نمود، حال  کار ننگین پدرش آ را نزد پدر خویش برد و از رسوایی نهراسید و او را بر ماجرا و 

کرده بود که وی مرده است؟ آن که پیش تر آن را پنهان نموده و به مردم وانمود 

کـه در راه عقیـده و دوسـتی خلیفه زبانش بریده شـده،  کـه مـردی  کـرد  چگونـه تـوان بـاور 

ماجـرای او را پنهـان داشـته و رواج نـداده و فریـاد برنداشـته و دادخواهـی اش را آشـکار ننمـوده 
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و جریـان کار خویـش را نـزد قومـش اظهـار نکرده و در بارۀ ماجرای خـود کلمه ای بر زبان نرانده 

کـم و اداره هـای حکومتـِی دارای صالحیـت بـرای بررسـی دادخواهـی اش،  و نـزد قاضـی و حا

همچـون دادگسـتری یـا شـهربانی، نرفتـه، حـال آن کـه از شـّدت درد فریـادش بـه هوا برخاسـته 

گزافه هایـی  کـه ایـن قـوم همـواره حـوادث تلـخ را بـر شـیعیان برمی انگیختنـد و  بـود، در حالـی 

چـون ایـن قّصـه را بـر ضّد ایشـان می سـاختند؟

کـه او پـس از بیـرون شـدن از خانـۀ آن مرد جنایـت کار و در حالی  چگونـه تـوان بـاور نمـود 

کـه زبانـش بریـده شـده و دهانـش لبریـز از خون اسـت و گریان و رنجور از شـّدت درد به حجرۀ 

شـریف پنـاه آورد، هیـچ کـس بـه او توّجـه نـورزد و با همۀ این احوال، حّتـی اندکی از ماجرایش 

دانسـته نشـود و دربانان آن بارگاه شـریف چیزی از حال او درنیابند؟

کـه در همـان هنـگام از جنایـت دشـمِن خلیفـه اش پـرده برنداشـت  آن مـرد را چـه شـد 

کرامـت صّدیـق را آشـکار نکـرد و دشـمِن او را رسـوا ننمـود و ایـن  و رازش را برمـال نسـاخت و 

از بیـان ایـن  بـه شـنیدنش آذیـن نبسـت و  گوش هـا را  گرانمایـه را ظاهـر نسـاخت و  کرامـت 

ماجـرا لـب فروبسـت و آن را افشـا ننمـود؛ گویـا هنـوز زبانـش بریـده بـود و آن را در دهانش سـالم 

ی برجسـتگان قومش در دروغ و نسبت سـازی  که پس از و نمی یافت؟ و یا خوش می داشـت 

نادرسـت بـه افـراط افتنـد؟

کـه ایـن گدای سـمج گسـتاخ سـال دوم نیز بار دیگـر همان  جـای شـگفتی بسـیار اسـت 

کـه در کم تـر از یـک سـال، آن ماجـرا را دیـده بـود؛ و بـاز هـم در  کـرد، پـس از ایـن  تقاضـا را تکـرار 

ک در بـارگاه عّبـاس بـه روز عاشـورا ایسـتاد و بـدون پـروا بـه همـان خانـه ای  آن مـکان خطرنـا

ی داد؛ و بـا دلی اسـتوار در آن خانه پای نهاد  ک بیم انگیـز  در آن رو کـه آن رخـداد خطرنـا رفـت 

کـه هنوز از ماجرای آن شـیعه و مسـخ شـدنش  ک قـرار داد، در حالـی  و خـود را در معـرض هـال

کـه خـدای تعالـی فرمـوده  و مهـرورزی و نرم دلـی آن جـوان خبـر نداشـت! ایـن در حالـی اسـت 

ک میفکنید.« ]بقره/195[ است: »وخود را به دست خویش به هال
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ی بـاور و اطمینـان داشـته کـه هرگـز بـدون زبـان باقـی نخواهد  شـاید در همـۀ ایـن مـوارد و

ماْنـد و هـرگاه زبانـش بریـده شـود، از برکت خلیفه به حال پیشـین بازخواهد گشـت؛ و در این 

یـده و پـاداش مجتهد را داشـته، هرچند بـه خطا رفته  پنـدار و درآمـدن بـه مهلکـه، اجتهـاد ورز

باشـد، همچون پیشینیانش!

که هنوز زاده نشده  آن شیخ شایستۀ مدنی در ساختن این قّصه در بارۀ شیعه ای بزرگ 

افسانه ای  نیز  او  جز  کسی  اّما  است!  ورزیده  انصاف  هرآینه  ننهاده،  او  بر  نامی  مادرش  و 

کسی شنیده باشد، پرداخته و به این سخن  که از  جنون آمیز و لبریز  از دروغ ساخته و بی آن 

باطل فخر ورزیده؛ و او شیخ علیا مالکی است. شیخ ابراهیم عبیدی مالکی )عمدة الّتحقیق 

گفته  فی بشائر آل الّصّدیق ]ص227[( _ چاپ شده در مصر، در حاشیۀ روض الّریاحین )ص133( _ 

است: »از دایی دانشورم، شیخ علیا مالکی، شنیدم که چون مردی شیعه در آستانۀ مرگ قرار 

که چهرۀ  گاه  او نمیرد، مگر آن  و  را به صورت خوک دگرگون سازد  گیرد، خداوند چهره اش 

بدان  رافضیان  و  بوده؛  شیعه  مرگ  هنگام  وی  که  است  آن  نشانۀ  این  باشد.  یافته  خوک 

گر هنگام مرگ چهره اش مسخ نشود، اندوهگین می گردند و می گویند  شادمان می شوند. اّما ا

که او بر مذهب اهل سّنت مرده است.«

ــه دروغ  ــن ب ــزارش دروغی گ ــن  ــر ای ــی ب گواه ــخ حلــب  ی ــل اعتمــاد در تار ــراد قاب یکــی از اف

گفتــه اســت: »چــون ابن منیــر1 درگذشــت، دســته ای از جوانــان حلــب بــه قصــد  ســاخته و 

کــه هیــچ یــک از دشــنام دهنــدگان  گفتنــد: ›شــنیده ایم  گــردش بیــرون آمدنــد و بــه یکدیگــر 

ــه صــورت خــوک مســخ  کــه خــدای تعالــی او را در قبــرش ب ابوبکــر و عمــر نمی میــرد، مگــر آن 

کــه بــه ســوی  کــه ابن منیــر آن دو را دشــنام مــی داد.‹ پــس بــر آن شــدند  گردانــد؛ و تردیــد نیســت 

کــه چهــرۀ خــوک یافتــه و  ی رونــد. ســپس بــدان جــا رفتنــد و آن را شــکافتند و دیدنــد  قبــر و

گردانیــده شــده اســت. پــس او را از قبــرش بیــرون  یــش از جانــب قبلــه بــه ســوی شــمال  رو

ک سـپرده  کـه در دمشـق درگذشـت و سـپس پیکـرش بـه حلـب انتقـال یافـت و در آن جـا بـه خـا 1. یکـی از شـاعران غدیـر 
کتـاب )326/4-337( گذشـت. شـد. شـرح حـال وی در همیـن 
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ی  کشــند. پــس و کــه او را بــه آتــش  ی را ببیننــد. آن گاه، بــه نظرشــان رســید  کشــیدند تــا مــردم و

یختند و بازگشتند.« ک ر کشیدند و به قبرش بازگرداندند و بر او خا را به آتش 

_ نوشـته شـده  المـرام ]57/2[(  نیـل  فـی شـرح  األنـام  و بهجـة  الّظـالم  مـه جردانـی )مصبـاح 
ّ

عال

بـه سـال 1301 و چـاپ شـده در مصـر بـه سـال 1347 _ ایـن ماجـرا را یـاد نمـوده و شـماری از 

کـه در پایان همان کتاب آمـده، از این  برجسـتگان بـر ایـن اثـر تقریـظ نگاشـته اند]![ کـه چنان 

مۀ 
ّ

مه شـیخ محّمد جوده؛ عال
ّ

ک سـّید محمود انسـی شـافعی ِدْمیاِطی؛ عال قرارند: دانشـور پا

یـه؛  قطار فاضـل هوشـمند شـیخ عطّیـه محمـود  یگانـه شـیخ محّمـد حمامصـی؛ حضـرت 

مه شـیخ 
ّ

دانشـور عامل شـیخ محّمد قاضی؛ جناب شـاعر خردمند محّمد افندی، نوادۀ عال

نّشـار. محّمد 

کورۀ افسانه بافی[ چیزی نیست جز غلغل کینه و جوش خشمگینانۀ  این دمیدن ها ]در 

گزافه گویِی غلو کردن. هواپرسـتی بر  گر خواهی، بگو: سرمسـتِی دوسـتی ورزیدن و  دشـمنی؛ و ا

کشـیده و سـبب شـده تـا ایـن بافته هـای ننگیـن و دروغ هـای  بصیرت هـای ایـن مـردان پـرده 

آراسـته شـده را بیاورند و پنهانی بسـازند، بی آن که به فرجام رفتارشـان اعتنا نمایند و از زشـتی 

سخنشـان پـروا ورزنـد؟ بسـی فاصلـه اسـت میـان ایـن شـیوه بـا ادب دیـن، ادب دانـش، ادب 

کدامنـی، و ادب تبلیـغ و نشـر. »و هرآینـه آنـان سـخنی بـس زشـت و ناپذیرفتنـی   نـگارش، ادب پا

کـه او بـا آن هـا  و دروغ می گوینـد.« ]مجادلـه/2[ »و از خـدا پنهـان نمی دارنـد _ شـرم نمی کننـد _ و حـال آن 

که او نمی پسندد، در سر می پرورند.« ]نساء/108[ گفتاری را  که به شب،  است هنگامی 

گـردش شـب و روز کسـی از آنـان  کـه نابـود گشـته و  گویـا اینـان از اّمتـی سـخن می گوینـد 

یـان بـه او بنگرند و یا شـیعیان همین کسـانی نیسـتند که امروز در همه  را باقـی ننهـاده تـا امروز

کنده انـد و هـر بینـا و بینش منـدی، زنـده و مـردۀ آنـان را  سـوی جهـان و در میـان اّمت هـا پرا

کـه هـرگاه یکـی از اینـان بمیـرد، بـه چهـرۀ خـوک درمی آیـد، مگـر  کسـی دیـده  می بینـد! چـه 

کـه ابن منیـر را در قبـرش دیدنـد؟ آیـا شـیخ علیـا مالکـی، خـود، یکـی از  همـان جوانـان خیالـی 
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کرده انـد و او هماننـد  کـه وصـف نمـوده، دیـده یـا آن دروغ را برایـش روایـت  شـیعیان را چنـان 

گاهـی  ی می توانسـت بـر همـه یـا بیشـینۀ مـردگان آ عبیـدی بـدان اطمینـان یافتـه اسـت؟ آیـا و

کنندۀ قبر؟ که نه مرده شوی بود و نه قبرکن و نه نبش  یابد، حال آن 

وانگهـی تشـّیع، زادۀ آن زمانـه نیسـت، بلکـه از روزگار پیامبـر آغـاز گشـت. آیا پیشـینیان 

شـیعیان در میـان صحابـه و تابعیـن چنیـن می مردند، حال آن که در میانشـان کسـانی بودند 

فیـل بـه تشـّیع شـناخته می شـدند؟ آیـا  کـه همچـون ابـوذر و سـلمان و عّمـار و مقـداد و ابوالّطُ

کـه بـا حماقـت  ایـن مـرد دامنـۀ اّدعایـش را تـا سـاحت آن بـزرگان می کشـاند؟ چنیـن اسـت 

خویـش، راه را بـر مـردم می گیـرد!

10. ابوبکر پیرمردی است سرشناس و پیامبر جوانی ناشناس
ابوبکـر  کـه  حالـی  در  درآمـد،  مدینـه  بـه  پیامبـر؟ص؟  کـه  شـده  نقـل  مالـک  بـن  انـس  از 

کـه بـه ابوبکـر  پیرمـردی بـود سرشـناس و رسـول خـدا؟ص؟ جوانـی بـود ناشـناخته؛ پـس مـردم 

ابوبکـر هـم  کیسـت؟«  تـو اسـت،  کـه پیشـاپیش  ایـن  ابوبکـر!  می رسـیدند1، می گفتنـد: »ای 

می گفـت: »راهنمـای مـن اسـت.« آن مـردم می پنداشـتند که ایـن جوان، راه بلِد ابوبکر اسـت، 

کـه پیامبـْر هدایت گـِر او بـه راه خیـر اسـت. کـه مقصـود ابوبکـر ایـن بـود  حـال آن 

کـه ابوبکـر پشـت سـر پیامبـر؟ص؟ بـر مرکب نشسـته بـود و آن حضرت؟ص؟  در عبارتـی آمـده 

کـه  کیسـت  بـه آن راه آشـناتر بـود. مـردم او را می دیدنـد و می گفتنـد: »ای ابوبکـر! ایـن جـوان 

کـه می گفتنـد: »ای ابوبکـر! ایـن جـوان  پیشـاپیش تـو اسـت؟« _ در لفـظ احمـد چنیـن اسـت 

ی مـرا راهنمایـی می کنـد.« در لفظ  ی تـو اسـت، کیسـت؟« _ ابوبکـر می گفـت: »و کـه پیـش رو

کـه چنیـن بزرگـش می شـماری؟« گفـت: »او  کـه گفتنـد: »ای ابوبکـر! ایـن کیسـت  دیگـر آمـده 

راهنمای من و به این راه آشناتر از من است.«

الّسـاری لشـرح صحیـح  کـه َقسـَطالنی )إرشـاد  نـزد بنی عمـرو؛ چنـان  از  بـه هنـگام حرکـت  ایـن ماجـرا مربـوط اسـت   .1
کـه در قبـا سـکونت داشـتند و رسـول  البخـاری: 214/6 ]440/8[( آورده اسـت. بنی عمـرو بـن عـوف از انصـار بودنـد 

کـه تفصیلـش خواهـد آمـد. گزیـد؛ چنـان  خـدا؟ص؟ هنـگام هجـرت بـه مدینـه، چنـدی نـزد آنـان منـزل 
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الّتمهیـد  بـر شـترش نشسـت. در  ابوبکـر  کـه رسـول خـدا؟ص؟ پشـت سـر  در روایتـی آمـده 

ی از رسـول خدا؟ص؟ خواسـت تا جلو بنشـیند  که چون شـتر ابوبکر را آوردند، و ابن  عبدالَبّر آمده 

گـردد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »تـو جلـو بنشـین و مـن پشـت سـرت  و او پشـت سـرش سـوار 

هـرگاه  اسـت.« سـپس  مرکـب خـود سـزاوارتر  بـرای نشسـتن جلـِو  مـردی  هـر  زیـرا  می نشـینم؛ 

ی راهنمـای مـن  کـه پشـت سـر تـو اسـت؟« می گفـت: »و کیسـت  بـه ابوبکـر می گفتنـد: »ایـن 

اسـت.«

که چون پیامبر؟ص؟ به مدینه درآمد، مسلمانان به پیشبازش رفتند.  در عبارتی نیز آمده 

کت  کننـده درآمـد تـا بـه الطافشـان پاسـخ دهـد و پیامبـر سـا ابوبکـر در برابـر مـردم اسـتقبال 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ را  کسـانی از انصـار  نشسـت. ابوبکـر پیرمـردی بـود و پیامبـر جوانـی. پـس 

کـه او پیامبـر اسـت[ می آمدنـد1 و او پیامبـر؟ص؟ را بـه  ندیـده بودنـد، نـزد ابوبکـر ]بـه خیـال ایـن 

کـه آفتـاب بـه رسـول خـدا؟ص؟ رسـید و ابوبکـر پیـش آمـد و بـا  گاه  آنـان معّرفـی می نمـود تـا آن 

ردای خویـش برایـش سـایبانی سـاخت و بدیـن سـان، مـردم او را شـناختند.

)صحیـح بخـاری: 53/6 ]1421/3[؛ الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 109/2 ]137/2[؛ الطبقـات 

الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 222/1 ]235/1[؛ مسـند احمـد: 287/3 ]205/4[؛ المعـارف ابن ُقَتیبـه: ص75 

دّنّیـه: 86/1 ]306/1[؛ الّسـیرة 
ّ
ِضـره: 78/1 و 79 و 80 ]103/1-105[؛ المواهـب الل الّنَ یـاض  الّر ]ص172[؛ 

الحلبّیـه: 46/2 و 61 ]41/2-42 و 54[(

ی جوانی  گویـد: روزگار چـه مایـه پیامبـر اسـالم را فـروآورده تـا آن جـا که گفته انـد و امینـی 

ی پسـرکی بود ناشـناخته که پیرمردی که آوازش همانند آوازه اش  ناشـناس بوده اسـت! گویا و

گاه او را پشـت سـر خـود  در میـان مـردم پیچیـده بـود، او را راهنمـای مسـیر خـود سـاخت و 

گاه پیشـاپیش خویـش قـرار مـی داد و هـرگاه از او در بـارۀ پیامبـر سـؤال می نمودنـد،  می نهـاد و 

گویـا پیامبـر  می گفـت: »ایـن راه را بـه مـن نشـان می دهـد و بیـش از مـن بـا آن آشـنا اسـت.«! 

بـر قبیله هـا عرضـه می نمـود و  را  کـه در هـر موسـم حـج، خـود  نبـود  کسـی  اسـالم؟ص؟ همـان 

1. در الّسیرة الحلبّیه چنین آمده؛ اّما در مأخذهای دیگر آمده است: »بر او سالم می دادند.«)غ.(
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کـه نیـاورده بودنـد؛  کـه ایمـان آورده و خـواه آنـان  ایشـان همگـی او را می شـناختند، خـواه آنـان 

کـه مـردان اوس و خـزرج در میانشـان قـرار داشـتند و یـک بـار در  بـه ویـژه انصـار اهـل مدینـه 

عقبۀ نخست و بار دیگر در همان، 73 مرد و دو زن با او بیعت نموده بودند!

گویـا آن حضـرت؟ص؟ همـان کسـی نبود که پیش تر اصحابش را فرمـان داده بود تا به مدینه 

کنانش  کنند و با آن هجرت، درهایی ]در مّکه[ بسـته شـد و خانه های مردمانی از سـا هجرت 

تهـی گشـت و مـرد و زِن آن خانه هـا هجـرت نمودنـد کـه پیشـاهنگان مهاجـران بودنـد و نزدیـک 

کسـی از مسـلمانان، جـز  بـه 60 مـرد در میانشـان بـه چشـم می خوردنـد؛ پـس در مّکـۀ معّظمـه 

امیرالمؤمنین و ابوبکر، همراه آن حضرت؟ص؟ باقی نماْند!

گویـا  نبـود!  ک،  پـا پیامبـر  مـادری  بسـتگان  و  دایی هـا  بنی نّجـار،  شـهر  مدینـه  گویـا 

آن حضرت؟ص؟ نبود که مدینه را قرارگاه دولت، پایتخت حکومت، و اردوگاه نهضت خویش 

کنده ساخت! همۀ  قرار داد و مردان و یاران ویژۀ خویش از بستگانش و مهاجران را در آن پرا

ی آوردن ]و  ی را می کشـیدند و چـون او را در حـال رو گرامـی و اینـان در هـر لحظـه انتظـار ورود 

نزدیک شدن[ به سوی خود دیدند، ُخرد و کالن به استقبالش شتافتند. در میان ایشان اهل 

آن دو بیعت و هجرت کنندگان پیش از پیامبر، حضور داشتند و همگی او را همچون فرزند 

خود می شـناختند. آن حضرت؟ص؟ چند شـبانه روز در قبا نزد مردم قبیلۀ بنی عمرو بن عوف 

 درنـگ نمـوده بـود تـا مسـجد گرامـی اش را در آن جـا بنـا نهاد؛ پس همۀ مردم قبـا از مردان اوس 

کـه از مدینـه بـه  کسـانی  ی آشـنا شـدند و همـۀ  کـه پیش تـر او را نشـناخته بودنـد، بـا و و خـزرج 

ی را شناختند. او در قبا و در سیل گاه وادی رانونا،  قبا رفته بودند، به او پیوستند و همگی و

ی اقتـدا کردند. نمـاز جمعـه نهـاد و همـۀ مسـلمانان حاضـر به و

آن حضرت؟ص؟  دیدار  برای  کشیدن  سرک  هنگام  به  مردم  آن  حال  طبع،  اقتضای  به 

که نمی شناخت، در بارۀ  ی را می شناخت، به او اشاره می نمود و هر  کس و که هر  چنان بود 

پیشی  ی  و به  جستن  نزدیکی  و  بیشتر  آشنایی  برای  کنندگان  بیعت  و  می کرد  سؤال  ی  و
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می جستند و دیگر کسی در میان آنان نمی ماند که او را نشناسد تا از ابوبکر به هنگام حرکت 

که پیشاپیش تو است؟« کیست  از نزد بنی عمرو، در بارۀ او بپرسد: »ای ابوبکر، این جوان 

کـه شـهرتش در همـه سـو نپیچیـده  کـه پیـش می آمـد، فـردی معمولـی بـود  گویـا ایـن مـرد 

ی برپا نشده و آن استقبال  ی را ندیده و آن همایش برای و کس از آن جماعت انبوه و و هیچ 

کـودکان و تازه سـاالن  ی صـورت نپذیرفتـه و زنـان بـر بام هـا برنرفتـه بودنـد و  گـرم از و و پذیرایـی 

برایش چنین سرود نمی خواندند:
گردنه های بدرودگاه بر ما بردمید. ماه تمام از 

گشت. کسی خدا را بخواند، شکر بر ما واجب  که  و مادام 

که میان ما برانگیخته شدی، فرمانی آوردی درخور اطاعت. ای 

سـرزمین  آن  در  پیش زمینـه ای  هیـچ  کـه  بـی آن  آمـد،  ناشـناس  چهـره ای  در  ی  و گویـا 

کننـد! ی سـؤال  ابوبکـر در بـارۀ و از  تنهـا  تـا همـگان  را شـناخته باشـد  او  کسـی  داشـته و 

نشان  من  به  را  راه  »او  می گوید:  که  چیست  ابوبکر  پاسخ  در  پرده پوشی  این  وانگهی 

که پیامبر آن مسیر را به  گمان می کنند  ی راه سعادت است و دیگران  می دهد.«؟ مقصود و

ی نشان می دهد! آیا ابوبکر از چیزی می ترسید، حال آن که رسول خدا؟ص؟ با پشتوانه و نیرو  و

ی  که تا پای جان از و و امکانات شکوهمند وارد شده بود و انصار با او بیعت بسته بودند 

را  ناپذیر آن  نفوذ  زره  و  قرار داشت  پناه استوار دین  کنون در  ا که  ابوبکر  آیا  کنند؟  حمایت 

گاهان را از آن بپرسید!  پوشیده بود، باز هم از قریش می هراسید یا به سببی جز این بود؟ پس آ

یـدن، آن هـم در  کـه مـردی بـا ایـن رسـم و شـیوه در تقّیـه ورز بسـیار جـای شـگفتی اسـت 

پایتخـت اسـالم و میـان شهسـواران مهاجـر و انصـار، چگونـه طبـق خبـر صحیـح رسـیده از 

کـه  ابن مسـعود و روایـت مرسـل مجاهـد، همـراه رسـول خـدا یکـی از هفـت َتنـی شـمرده شـده 

یـخ  بـار نخسـت اسـالم را آشـکار نمودنـد! )البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 58/3 ]38/3[؛ تار

کر: 448/6 ]221/24[( ابن عسـا مدینـة دمشـق 

)349(

260/7



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 374

کـه در آن روزهـا بـه مدینـه درمی آمـد،  کسـی  کـه بـه اقتضـای حـال، بایـد از هـر  دیگـر آن 

در بـارۀ شـخص رسـول خـدا؟ص؟ و هنـگام رسـیدنش بـه آن جـا سـؤال می نمودنـد و نـه در بـارۀ 

ی، نشـناختن رسـول خـدا در  کـه بـه اّدعـای ایـن راو ی ابوبکـر! شـگفت اسـت  جـوان پیـش رو

ی  میان آن اسـتقبال کنندگان که همگی از جاْن مشـتاق آشـنایی و برکت جسـتن از دیدار و

ی سـایبان سـاخت  که ابوبکر از ردای خویش برای و گاه  بودند، همچنان ادامه داشـت تا آن 

و آن گاه، مردم او را شناختند!

چـه هنـگام ابوبکـر پیرمـردی و پیامبر جوانی بوده، حال آن که آن حضرت؟ص؟ دو سـال و 

کـه به خواسـت خـدا تفصیلـش خواهد آمـد؟ ابن ُقَتیبه  چنـد مـاه از ابوبکـر بزرگ تـر بـود؛ چنـان 

همـان مقصـود ظاهـری را از ایـن حدیـث برگرفتـه و در المعـارف )ص75 ]ص172[( گفتـه اسـت: 

»ایـن حدیـث داللـت می کنـد کـه سـّن ابوبکـر از رسـول خـدا؟ص؟ بسـیار بیش تـر بـوده؛ اّمـا میان 

گـزارش پیش تـر  گـزارش نمودیـم.«  کـه پیش تـر  صاحبـان اخبـار همـان چیـزی معـروف اسـت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از ابوبکـر بزرگ تـر بود. ی ایـن اسـت  و

یافتنـد  کتـاب بخـاری در میـان دانشـوران پسـین، جـای ایـراد را در کننـدگان  آری؛ شـرح 

ی پیرمـرد  ابوبکـر، و یـش  ر بـه سـبب آشـکار شـدن سـپیدی در  کـه  تأویـل نمودنـد  و چنیـن 

می نموده و پیامبر به دلیل سـیاه بودن محاسـنش جوان خوانده شـده اسـت. سبْک آشـنایان 

کـه ابن ُقَتیبه  ـِف محض اسـت و مفهوم آن روایت همان اسـت 
ّ
کـه ایـن سـخن، تکل می داننـد 

گـر جـز ایـن بـود،  فهمیـده، یعنـی پیـر بـودن ابوبکـر و جـوان بـودن رسـول خـدا؛ و نـه چیـز دیگـر. ا

کیسـت؟« روشـن اسـت  ی تو اسـت،  که پیش رو که افراد بپرسـند: »این جوان  معنا نداشـت 

یشـش سـیاه باشـد، جـوان نمی گویند. کـه ر کـه بـه فـرد تقریبـًا پنجـاه سـاله، هـر قـدر هـم 

بـه فـرض درسـتِی ایـن تأویـل، تأویل گـران بـا حدیـث صحیـح ابن عّبـاس چـه می کننـد: 

»ابوبکر گفت: ›ای رسول خدا؛ سپیدموی شدی!‹ فرمود: ›مرا سوره های هود و واقعه سپیدموی 

در عبـارت  نموده انـد.  روایـت  ابن مسـعود  از  را حافظـان  کردنـد ... .‹« هماننـد همیـن سـخن 
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کـه سـپیدموی شـده ای!« فرمـود: »مـرا  گفتنـد: »ای رسـول خـدا؛ می بینیـم  کـه  ابوجحیفـه آمـده 
سورۀ هود و همانندهایش سپیدموی کردند.«1

بـه طـور غیـر طبیعـی در رسـول  کـه سـپیدمویی  ایـن حدیـث صحیـح نشـان می دهـد 

کـه در ایـن زمینـه و آن چـه ایـن  خـدا؟ص؟ آشـکار و پیـش از هنـگام، نمـودار شـده بـود؛ چنـدان 

اثر را در آن حضرت؟ص؟ نهاده، از او می پرسیدند. پس آن تأویل خنک چه جایگاهی دارد؟

کـه ابوبکر بـازرگان بود  گاه بـرای حـّل ایـن مشـکِل »سرشـناس و ناشـناس« گفتـه می شـود 

کـه او  و هنـگام رفـت و آمـدش بـه شـام، مـردم در مدینـه بـا او آشـنا شـده بودنـد. اّمـا بـه فـرض 

بـازرگان بـوده و بـه شـام سـفر می کـرده _ کـه اثبـات آن بسـیار دشـوار اسـت _ در برابـر آن می تـوان 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ نیـز بـه تجـارت می پرداخـت و از راه مدینـه بـه شـام سـفر می نمـود.  گفـت 

کـردن موجـب آشـنایی مـردم با تاجر می شـود، این مطلـب در پیامبـر بزرگوار  گـر فقـط تجـارت  ا

سـزاوارتر بـود؛ زیـرا شـرافِت دسـت آورده، شـهرت در امانـت، بزرگـی در دل هـا، آراسـتگی بـه 

کـی در میـان مـردم از همـان آغـاز، و شـرافت بلنـد  فضیلت هـا، آشـکار شـدن عصمـت و پا

کـه از ایـن  کـه جان هـا بیش تـر بـه او بگرایـد، بـه خـالف تاجـری  خانوادگـی اش سـبب می شـد 

همـه بهـره نداشـت.

که با او هم حرفه  کم شمار  که هرگاه بازرگانی در سرزمینی فرود آید، تنها افرادی  دیگر آن 

کسـانی انگشت شـمار  ی را می شناسـند و ایـن آشـنایی ویـژۀ  یـا شـریک تجـاری هسـتند، و

کـه پنداشـته اند. اّمـا ایـن کجـا و سـفر رسـول خـدا؟ص؟ بـه مدینـه  اسـت، نـه همـۀ مـردم؛ چنـان 

کـه مـادر پیامبـر؟ص؟ او  کـه ابوبکـر هنـوز شـیر می نوشـید؟ مقصـود زمانـی اسـت  کجـا، هنگامـی 

)نـوادر األصـول  ترمـذی  )الّسـنن ]375/5[(؛ حکیـم  ترمـذی  کرده انـد: حافـظ  روایـت  بـا ذکـر سـند  کسـان  ایـن  را  آن   .1
ابن ابی  َشـیبه  102/10[؛  148/6؛  الکبیـر:  ]المعجـم  طبرانـی  184/2[؛و  108؛  و   102/1 ]المسـند:  ابویعلـٰی  ]28/2[(؛و 
کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 343/2 ]374/2[( ضمـن صحیـح شـمردن وی و تأییـد ذهبـی؛ ُقْرَطبـی  و حا
خـازن  435/2(؛  )الّتفسـیر:  ابن کثیـر  ]ص352[(؛  ص280  مـع: 

ّ
)الل ابونصـر  ]3/9[(؛   1/7 القـرآن:  ألحـکام  )الجامـع 

�)]319/2[  335/2 )الّتفسـیر: 
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را در شـش سـالگی نـزد دایی هایـش از مـردم بنی عـدّی بـن نّجـار در مدینـه آورد تـا همـراه او بـا 

ی همـراه بـود. پـس مـادرش او را در خانـۀ نابغـه، مـردی از  آنـان دیـدار نمایـد؛ و اّم ایمـن نیـز بـا و

بنی عـدّی بـن نّجـار، سـکونت داد و یـک مـاه در آن جـا نـگاه داشـت.

کـه اّم ایمن نقل کرده اسـت: »نیـم روزی در مدینه  از جملـۀ رخدادهـای ایـن سـفر آن بـود 

او  بـه  دو  آن  و  آوردم  را  او  مـن  بیـاور!‹  مـا  بـرای  را  ›احمـد  گفتنـد:  و  آمدنـد  یهـودی  مـرد  دو 

گفت: ›او پیامبر این  نگریسـتند و خوب وارسـی اش نمودند. سـپس یکی از آن دو به دیگری 

کشـتار و اسـیرگیری بزرگی رخ  اّمت اسـت و این جا سـرای هجرت او اسـت و در همین شـهر 

خواهـد داد.‹ مـن همـۀ ایـن سـخنان را از آن دو در سـینه نـگاه داشـته ام.« )دالئـل الّنبـّوه تألیف 

تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  ]64/1[؛   20/1 ابن جـوزی:  تألیـف  الّصفـوه  صفـة  ]204/1[؛   50/1 ابوُنَعیـم: 

ابن َکثیر: 279/2 ]340/2[؛ بهجة المحافل: 44/1(

کـه از خـاور تـا  کارهـای فراعـادِی پیش درآمـد نبـّوت  آیـا پـس از ایـن همـه و بعـد از آن 

گذشـت 50 سـال  کـه در همـه سـو پیچیـد و بعـد از  گرفـت و پـس از آن آوازۀ بلنـد  باختـر را فرا

ابوبکـر پیرمـردی  از زندگانـی شـریف آن حضـرت؟ص؟ هنـوز رسـول خـدا جوانـی ناشـناخته و 

ی تـو اسـت؟« کـه پیـش رو کیسـت  کـه از او می پرسـیدند: »ایـن جـوان  سرشـناس بـود 

کنـون بـرای روشـن سـاختن ایـن سـخنان سـزاوار اسـت تا چگونگـی هجـرت پیامبر؟ص؟  ا

کـه جایـگاه ایـن دروغ برخاسـته از آن مایـۀ  گاه شـوند  را بیـان نماییـم تـا خواننـدگان بیش تـر آ

گونه  یدِن نابیناوار و ناشنوا کتاب های »صحیح« و »مسند« رسیده و از غلّو ورز که در  نادانی 

گویم: کـدام اسـت. پـس  در فضیلت هـا برخاسـته، 

انصار در دو بیعت

رسـول خـدا؟ص؟ در هنگامه هـای حـج، خویشـتن را بـر مـردم قبیله هـا عرضـه می نمـود و 

گاهشـان می سـاخت که پیامبری فرسـتادۀ خدا اسـت.  آنـان را بـه سـوی خـدا فرامی خواند و آ

بودنـد،  کلـب  از  تیـره ای  کـه  ِکْنـِده، بنی عبـداهلل  ایـن قبیله هـا عرضـه نمـود:  بـر  را  پـس خـود 
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بنی حنیفـه، بنی عامـر بـن صعصعـه، و گروهـی از بنی عبداالشـهل. آن گاه کـه خداونـد؟زع؟ اراده 

تمند و وعده اش به او را برآورده نماید، رسـول خدا؟ص؟  نمود تا دینش را آشـکار و پیامبرش؟ص؟ را عرݦݐّ

در همـان موسـم حّجـی کـه گروهـی از انصـار را دیـدار نمـود، بـرون آمـد و خـود را بـر قبیله هـای عـرب 

عرضه نمود؛ چنان که در هر موسم حّجی چنین می کرد. در این میان، در عقبه، گروهی از خزرج را 

دید که خداوند برای آنان خیر خواسته بود؛ و این کسان در میانشان بودند: اسعد بن زراره، ابوامامۀ 

نجـاری، عـوف بـن حـرث1 بـن عفـراء، رافـع بـن مالک، قطبة بـن عامر بن حدیده، عقبـة بن عامر بن 

نابـی، و جابـر بـن عبداهلل.

گفت و به سوی خدا فراخواندشان و اسالم را بر  سپس رسول خدا؟ص؟ با ایشان سخن 

ایشان عرضه و قرآن را بر آنان تالوت فرمود؛ پس دعوت او را اجابت نمودند و از نزد آن حضرت؟ص؟ 

به سرزمین خویش بازگشتند، حال آن که ایمان آورده و نبّوت او را تصدیق نموده بودند.

چـون بـه مدینـه نـزد مـردم خـود بازگشـتند، از رسـول خـدا؟ص؟ برایشـان گفتنـد و آنـان را به 

کـه نـام  گیـر شـد و خانـه ای از انصـار نمانـد  اسـالم فراخواندنـد تـا سـخن از اسـالم میانشـان فرا

رسـول خدا؟ص؟ در آن نپیچیده باشـد. در سـال بعد 12 مرد از انصار در موسـم حج و در عقبۀ 

نخسـت، بـا رسـول خـدا؟ص؟ دیـدار نمودنـد و بـا او بیعـت نسـاء2 بسـتند. ایـن پیـش از واجـب 

کـه پیمـان بسـتند، از ایـن قـرار بودنـد: ابوامامه اسـعد  شـدن جنـگ بـر ایشـان بـود؛ و آن کسـان 

بـن زراره، عـوف بـن ]حـارث بـن[ عفـراء، معـاذ بـن ]حارث بـن[ عفـراء، رافع بن مالـک، ذکوان 

بـن عبدقیـس، عبـادة بـن صامـت، یزیـد بـن ثعلبـه، عّبـاس بـن عبـاده، عقبـة بن عامـر، قطبة 

هان، و عویم بن ساعده. بن عامر، ابو  َهیَثم بن  َتّیِ

پیمـان  بـا رسـول خـدا؟ص؟  گفتـه اسـت: »در شـب عقبـۀ نخسـت  بـن صامـت  عبـادة 

یم و دزدی و زنـا نکنیـم و فرزنـدان خویش را نکشـیم  کـه چیـزی را بـا خـدا شـریک نسـاز  بسـتیم 

1. در متـن چنیـن آمـده اسـت. تـا آن جـا کـه می دانیـم، »حـارث« درسـت اسـت. وی عـوف بـن حـارث بـن رفاعـه اسـت که 
عـوف بـن رفاعـه نیـز خوانـده می شـود. بنگرید بـه: السـیرة النبوّیـه: 71/2. )م.(

کنند. )م.( که همچون زنان و فرزندان خود از او دفاع  که با پیامبر بیعت نمودند  2. این بدان معنا است 
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پیـش  دروغیـن[  فرزنـد  ]= اّدعـای  بربافته ایـم  پاهامـان  و  دسـت ها  میـان  در  کـه  را  دروغـی  و 

یـم.« نورز نافرمانـی  او  از  پسـندیده ای  کار  هیـچ  در  و  یـم  نیاور

چـون آنـان از نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بازگشـتند، رسـول خدا همراه ایشـان مصعـب بن عمیر 

بـن هاشـم بـن عبدمنـاف ]بـن قصّی بـن کالب[ را روان نمود و به او فرمان داد تا قراءت قرآن را 

یافـت دقیق دیـن را بیاموزدشـان و نماز  بـه ایشـان بیامـوزد و اسـالم را بـه آنـان تعلیـم نمایـد و در

جمعـه و جماعـت را میانشـان برپـای دارد. مصعـب را در مدینـه »قراءت آمـوز« می خواندنـد 

و نـزد اسـعد بـن زراره ابوامامـۀ نجـاری منـزل داشـت و نمـاز جمعـه و جماعـت برایشـان برپـا 

ی مّدتـی نـزد ابوامامـه می نشسـت و هـر دو مـردم را بـه اسـالم فرامی خواندنـد تـا آن  می نمـود. و

کـه هیـچ یـک از خانه هـای انصـار نمانـد، مگر آن که مردان و زنانی مسـلمان در آن بودند. گاه 

سـپس مصعـب بـن عمیـر بـه مّکـه بازگشـت و شـماری از انصـاِر مسـلمان در هنگامـۀ 

حـج همـراه حج گـزاران مشـرک قـوم خویـش بـه مّکـه درآمدنـد و در میانـۀ روزهـای تشـریق در 

عقبـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ قـرار نهادنـد.

کـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ قـرار نهـاده  گویـد: »چـون از حـج فراغـت یافتیـم، آن شـبی  کعـب 

کـه از سـروران و بـزرگان مـا بـود، بـه  بودیـم، فرارسـید و عبـداهلل بـن عمـرو بـن حـرام ابوجابـر را 

ی اسـالم آورد و بـا مـا در عقبـه ]در دیـدار بـا پیامبر[ حضـور یافت؛ و  اسـالم فراخواندیـم. پـس و

قـوم خویـش  و بنه هـای خـود همـراه  بـار  بـه شـمار می رفـت. آن شـب در میـان  قـوم  او مهتـر 

رسـول  بـا  دیـدار  بـرای  بنه هـا  و  بـار  میـان  از  گذشـت،  شـب  از  یک سـوم  چـون  و  خوابیدیـم 

خـدا؟ص؟ در وعـده گاه خـود بیـرون شـدیم تـا در دره ای کنـار عقبـه گردآمدیم. مـا 73 مرد بودیم 

کعب اّم عماره، و اسماء بنت عمرو اّم منیع.« که دو زن نیز همراهمان بودند: نسیبه بنت 

همـو گویـد: »پـس رسـول خـدا؟ص؟ بـه سـخن پرداخـت و قـرآن تـالوت کـرد و مـا را بـه سـوی 

خـدا فراخوانـد و بـه اسـالم ترغیـب نمود. سـپس فرمود: ›با شـما پیمان می بندم کـه از من دفاع 

گرفـت  کـه از زنـان و فرزنـدان خـود دفـاع می کنیـد.‹ بـراء بـن معـرور دسـت او را  کنیـد، چنـان 
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کـه در برابـرش از  کـه تـو را بـه حـق مبعـوث نمـود، سـوگند! در برابـر آن چـه  گفـت: ›آری؛ بـه آن  و 

زنـان خـود دفـاع می کنیـم، از تـو دفـاع خواهیـم نمـود. پـس ای رسـول خـدا! بـا مـا دسـت بیعـت 

یـم و آن را از بـزرگان خـود بـه ارث برده ایـم.‹  ده؛ کـه مـا بـه خـدا سـوگند! مـرد جنـگ و جنگ افزار

یـد تـا در امـور قـوم خـود و افـراد  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›دوازده مهتـر از میـان خویـش نـزد مـن آور

زیرمجموعـۀ آن سرپرسـتی کننـد.‹«

کـه 9 تـن از خـزرج و 3 تـن از اوس بودنـد.  سـپس ایشـان از میـان خـود 12 مهتـر برگزیدنـد 

آن 12 تن از این قرار بودند:

1. ابوامامه اسعد بن زرارۀ خزرجی.

2. سعد بن ربیع بن عمرو خزرجی.

3. عبداهلل بن رواحة بن امرئ القیس خزرجی.

4. رافع بن مالک بن عجالن خزرجی.

5. براء بن معرور بن صخر خزرجی.

6. عبداهلل بن عمرو بن حرام خزرجی.

7. عبادة بن صامت بن قیس خزرجی.

8 . سعد بن عبادة بن دلیم خزرجی.

9. منذر بن عمرو بن خنیس خزرجی.

ک اوسی. 10. اسید بن حضیر بن سما

11. سعد بن خیثمة بن حرث اوسی.

هان را یاد کرده اند. 12. ِرفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر اوسی. برخی به جای او ابو  َهیَثم بن  َتّیِ

رسـول خـدا؟ص؟ بـه آن مهتـران فرمـود: »شـما سرپرسـت امـور قومتـان و زیرمجموعـۀ آن 

کـه حوارّیـون عیسـی بـن مریـم دارای سرپرسـتی بودنـد؛ و مـن نیـز بـر قـوم  هسـتید، همچنـان 

گفتنـد: »آری!« آنـان  خویـش _ یعنـی: مسـلمانان از آن هـا _ سرپرسـت هسـتم.« 
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بـر  می دانیـد  آیـا  خـزرج!  جماعـت  »ای  گفـت:  انصـاری  نضلـۀ  بـن  عبـادة  بـن  عّبـاس 

کـه بـا  گفـت: »بـا او بیعـت می کنیـد  گفتنـد: »آری.«  چـه چیـز بـا ایـن مـرد بیعـت می کنیـد؟« 

یـدادی  کـه هـرگاه رو گـر می بینیـد  ]دشـمنان اسـالم از[ مـردم سـرخ و سـیاه نبـرد نماییـد؛ پـس ا

گـوار دارایی تـان را از میـان ببـرد یـا بزرگانتـان را بـه کشـتن دهـد، او را تنهـا می نهیـد، از همین  نا

کنیـد، مایـۀ رسـوایی دنیـا و آخـرت  گـر چنیـن  کـه بـه خـدا سـوگند! ا کنـون بیعـت ننماییـد؛  ا

کـه می توانیـد بـه هنـگام نابـودی دارایی ها و کشـته شـدن بزرگانتان،  گـر می بینیـد  اسـت. اّمـا ا

کـه بـه او داده ایـد، وفـادار بمانیـد، بـه خـدا سـوگند! خیـر دنیـا و آخـرت در آن اسـت.«  بـه قولـی 

گفتنـد: »مـا بـه هنگام نابودی دارایی ها و کشـته شـدن بزرگانمان نیـز از او حمایت می کنیم.« 

کنیـم،  گـر بـه عهدمـان وفـا  گفتنـد:[»ای رسـول خـدا! ا ]آن گاه، خطـاب بـه رسـول خـدا؟ص؟ 

گفتنـد: »دسـتت را بگشـای!« پـس  مـا را در عـوض، چـه پاداشـی باشـد؟« فرمـود: »بهشـت.« 

کردنـد. گشـود و بـا او بیعـت  پیامبـر؟ص؟ دسـت 

گـر خواهی،  کـه تـو را به حق برانگیخت، سـوگند! ا عّبـاس بـن عبـاده بـه او گفـت: »بـه آن 

ی می کنیـم!« رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »مـا چنیـن فرمانـی  فـردا بـا شمشـیرهامان بـر اهـل منـا رو

نیافته ایـم. بـه بـار و بنـۀ خـود بازگردیـد!« پـس آنـان بـه خوابـگاه خویـش بازگشـتند و چـون بـه 

کـه هنـوز بـر شـرک  مدینـه درآمدنـد، اسـالم را در آن شـهر و میـان مردمشـان و بـزرگان خویـش 

باقی مانده بودند، آشکار نمودند.

که پیمان عقبۀ آخر را بستند، 73 مرد و 2 زن از این قرار بودند: آنان 

سـالمۀ  بـن  َمة 
َ
َسـل مهتـران(،  )از  هـان  بـن  َتّیِ ابو  َهیَثـم  مهتـران(،  )از  حضیـر  بـن  اسـید 

اسـهلی، ظهیـر بـن رافـع خزرجـی، ابوبـردة بـن ِنیـار بـن عمـرو، ُنَهیـر بـن   َهیَثـم حارثـی، سـعد بن 

خیثمـه )از مهتـران(، ِرفاعـة بـن عبدالمنـذر )از مهتـران(، عبـداهلل بـن جبیـر بـن نعمـان، معـن 

حـارث  بـن  معـاذ  انصـاری،  خالـد  ابواّیـوب  اوسـی،  سـاعدۀ  بـن  عویـم  جـد،  بـن  بـن  َعـدّی 

انصـاری، اسـعد بـن زراره )از مهتـران(، سـهیل بـن عتیـک نجـاری، اوس بـن ثابـت خزرجـی، 
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یـد بـن سـهل، قیـس بـن ابی صعصعـۀ نجـاری، عمـرو بـن غزیـۀ خزرجـی، سـعد بن  ابوطلحـه ز

یـد خزرجـی، عبـداهلل بـن رواحـه )از مهتـران(، بشـیر بـن سـعد  ربیـع )از مهتـران(، خارجـة بـن ز

یاد بـن لبید خزرجـی، فروة بن  د بـن سـوید خزرجـی، عقبـة بـن عمـرو خزرجی، ز
ّ

خزرجـی، خـال

عمـرو خزرجـی، خالـد بـن قیـس خزرجـی، رافـع بـن مالـک )از مهتـران(، ذکـوان بـن عبدقیـس 

خزرجـی، عبـادة بـن قیـس خزرجـی، حـارث بـن قیـس خزرجـی، بـراء بـن معـرور )از مهتـران(، 

بشـر بـن بـراء خزرجـی، سـنان بـن صیفـی خزرجـی، طفیل بن نعمـان خزرجی، معقـل بن منذر 

ک بـن حارثـۀ خزرجـی،  خزرجـی، یزیـد بـن منـذر خزرجـی، مسـعود بـن یزیـد خزرجـی، ضّحـا

کعـب بـن  یزیـد بـن خـزام خزرجـی، جبـار بـن صخـر خزرجـی، طفیـل بـن مالـک خزرجـی، 

مالـک خزرجـی، سـلیم بـن عمـرو خزرجـی، قطبـة بـن عامـر خزرجـی، یزیـد بـن عامـر خزرجـی، 

کعـب بـن عمـرو خزرجـی، صیفـی بن سـواد خزرجی، ثعلبة بن غنمۀ سـلمی، عمـرو بن غنمۀ 

سـلمی، عبـداهلل بـن انیـس سـلمی، خالـد بـن عمـرو سـلمی، عبـداهلل بـن عمـر )از مهتـران(، 

جابر بن عبداهلل سـلمی، ثابت بن ثعلبۀ سـلمی، عمیر بن حارث سـلمی، خدیج بن سـالمة 

بـن فرافـر، معـاذ بـن جبـل خزرجـی، اوس بـن عبـاد خزرجـی، عبـادة بـن صامـت )از مهتـران(، 

غنـم بـن عـوف خزرجـی، عّباس بن عبـادۀ خزرجـی، ابوعبدالّرحمان بن یزیـد خزرجی، عمرو 

بـن حـرث خزرجـی، ِرفاعـة بـن عمـرو خزرجـی، عقبـة بـن وهـب جشـمی، سـعد بـن عبـاده )از 

مهتـران(، منـذر بـن عمـرو )از مهتـران(، عوف بـن حارث انصاری، معوذ بـن حارث انصاری، 

ید مناة خزرجی. عمارة بن حزم انصاری، عبداهلل بن ز

خبر هجرت

چـون مـردم قریـش بـر خداونـد؟زع؟ سرکشـی نمودند و کرامتی را که برایشـان خواسـته بود، 

کـه  کردنـد و بـه شـکنجه و تبعیـد کسـانی پرداختنـد  پـس زدنـد و پیامبـرش؟ص؟ را تکذیـب  باز

کردنـد و بـه دینـش  خـدای را عبـادت نمودنـد و او را یگانـه شـمردند و پیامبـرش را تصدیـق 

چنـگ زدنـد، خداونـد؟زع؟ بـه رسـول خویـش؟ص؟ اجـازۀ نبـرد داد و ایـن سـخن خـدای تعالـی 

کارزار داده شـد.«  کـه سـتم دیده انـد، رخصـت  کارزار می شـود، از آن رو  کـه بـا آنـان  کسـانی  فـرود آمـد: »بـه 
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بـر  می دانیـد  آیـا  خـزرج!  جماعـت  »ای  گفـت:  انصـاری  نضلـۀ  بـن  عبـادة  بـن  عّبـاس 

کـه بـا  گفـت: »بـا او بیعـت می کنیـد  گفتنـد: »آری.«  چـه چیـز بـا ایـن مـرد بیعـت می کنیـد؟« 

یـدادی  کـه هـرگاه رو گـر می بینیـد  ]دشـمنان اسـالم از[ مـردم سـرخ و سـیاه نبـرد نماییـد؛ پـس ا

گـوار دارایی تـان را از میـان ببـرد یـا بزرگانتـان را بـه کشـتن دهـد، او را تنهـا می نهیـد، از همین  نا

کنیـد، مایـۀ رسـوایی دنیـا و آخـرت  گـر چنیـن  کـه بـه خـدا سـوگند! ا کنـون بیعـت ننماییـد؛  ا

کـه می توانیـد بـه هنـگام نابـودی دارایی ها و کشـته شـدن بزرگانتان،  گـر می بینیـد  اسـت. اّمـا ا

کـه بـه او داده ایـد، وفـادار بمانیـد، بـه خـدا سـوگند! خیـر دنیـا و آخـرت در آن اسـت.«  بـه قولـی 

گفتنـد: »مـا بـه هنگام نابودی دارایی ها و کشـته شـدن بزرگانمان نیـز از او حمایت می کنیم.« 

کنیـم،  گـر بـه عهدمـان وفـا  گفتنـد:[»ای رسـول خـدا! ا ]آن گاه، خطـاب بـه رسـول خـدا؟ص؟ 

گفتنـد: »دسـتت را بگشـای!« پـس  مـا را در عـوض، چـه پاداشـی باشـد؟« فرمـود: »بهشـت.« 

کردنـد. گشـود و بـا او بیعـت  پیامبـر؟ص؟ دسـت 

گـر خواهی،  کـه تـو را به حق برانگیخت، سـوگند! ا عّبـاس بـن عبـاده بـه او گفـت: »بـه آن 

ی می کنیـم!« رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »مـا چنیـن فرمانـی  فـردا بـا شمشـیرهامان بـر اهـل منـا رو

نیافته ایـم. بـه بـار و بنـۀ خـود بازگردیـد!« پـس آنـان بـه خوابـگاه خویـش بازگشـتند و چـون بـه 

کـه هنـوز بـر شـرک  مدینـه درآمدنـد، اسـالم را در آن شـهر و میـان مردمشـان و بـزرگان خویـش 

باقی مانده بودند، آشکار نمودند.

که پیمان عقبۀ آخر را بستند، 73 مرد و 2 زن از این قرار بودند: آنان 

سـالمۀ  بـن  َمة 
َ
َسـل مهتـران(،  )از  هـان  بـن  َتّیِ ابو  َهیَثـم  مهتـران(،  )از  حضیـر  بـن  اسـید 

اسـهلی، ظهیـر بـن رافـع خزرجـی، ابوبـردة بـن ِنیـار بـن عمـرو، ُنَهیـر بـن   َهیَثـم حارثـی، سـعد بن 

خیثمـه )از مهتـران(، ِرفاعـة بـن عبدالمنـذر )از مهتـران(، عبـداهلل بـن جبیـر بـن نعمـان، معـن 

حـارث  بـن  معـاذ  انصـاری،  خالـد  ابواّیـوب  اوسـی،  سـاعدۀ  بـن  عویـم  جـد،  بـن  بـن  َعـدّی 

انصـاری، اسـعد بـن زراره )از مهتـران(، سـهیل بـن عتیـک نجـاری، اوس بـن ثابـت خزرجـی، 
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کـه فتنه ای  کارزار کنیـد تـا آن گاه  ]حـج/39[ سـپس خـدای تعالـی ایـن آیـه را نـازل فرمـود: »و بـا آنـان 

_ کفـر و شـرک _ نماَنـد و دیـن، یکسـره خـدای را باشـد.« ]انفـال/39[

 پس چون خدای تعالی به آن حضرت؟ص؟ اجازۀ نبرد داد و این گروه از انصار در مسلمانی 

ی و پیروانـش و مسـلمانان پناهنـده بدیشـان، از او فرمـان بردنـد، رسـول خـدا؟ص؟ بـه  و یـاری و

کـه در مّکه بودند، فرمان  مهاجـران اصحـاب خویش از بسـتگانش و نیز همراهان مسـلمانش 

کننـد و بـه بـرادران انصـار خویـش پیوندنـد؛  ی نهنـد و بـدان جـا هجـرت   داد تـا بـه مدینـه رو

کـه در آن امـان یابیـد.«  و فرمـود: »همانـا خداونـد؟زع؟ بـرای شـما برادرانـی قـرار داد و نیـز سـرایی 

گـروه دیگـر، بیرون شـدند و رسـول خـدا؟ص؟ در مّکه بـه انتظار اجازۀ  پـس ایشـان،گروهی از پـی 

پـروردگارش بـرای بیـرون شـدن از مّکـه و هجـرت بـه مدینـه باقـی مانـد. سـپس بنی جحـش 

گشـت و درهای آن خانه ها بر اثر خالی ماندن  گزیدند و خانه هاشـان بسـته و متروک  هجرت 

گشـته بـود. نیـز  بنی غنـم بـن دودان بـه فراوانـی  کنان خالـی  و خرابـی بـه هـم می خـورد و از سـا

ی نهادنـد. آن گاه، مهاجران درپی  گراییدنـد و انبـوه مرد و زنشـان به سـوی مدینه رو بـه اسـالم 

هـم روان شـدند؛ ازجمله:

کعبـی، عبـداهلل بـن جحـش، عبـد بـن جحـش  َمة بـن عبداالسـد، عامـر بـن ربیعـۀ 
َ
ابو َسـل

ابواحمـد، عکاشـة بـن ِمْحَصـن، شـجاع بـن وهـب، عقبـة بـن وهب، عربـد بن حمیـر، منقذ بن 

ُنباتـه، سـعید بـن رقیـش، محـرز بـن نضله، یزید بـن رقیش، قیس بـن جابر، عمرو بـن ِمْحَصن، 

مالـک بـن عمـرو، صفـوان بـن عمـرو، ثقـف بـن عمـرو، ربیعة بـن اکثم، زبیـر بن عبیـده، تمام بن 

عبیـده، سـخبرة بـن عبیـده، محّمـد بـن عبـداهلل بـن جحـش، عمـر بـن خّطـاب، عیـاش بـن 

یـد بـن خّطـاب، عمـرو بن سـراقه، عبداهلل بن سـراقه، خنیس بن حذافـه، ایاس بن  ابی ربیعـه، ز

بـن  حمـزة  عبیـداهلل،  بـن  طلحـة  بکیـر،  بـن  خالـد  بکیـر،  بـن  عامـر  بکیـر،  بـن  عاقـل  بکیـر، 

عبدالمّطلـب، صهیـب بن سـنان، زید بن حارثـه، کنار بن حصین، عبیدة بن حارث، طفیل 

بن حارث، حصین بن حرث1، مسـطح بن اثاثه، سـویبط بن سـعد، طلیب بن عمیر، خّباب 

1. در متن چنین آمده؛ اما »حارث« درست است. )ن.(
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غـالم عتبـه، عبدالّرحمـان بـن عـوف، زبیـر بـن َعـّوام، ابوسـبرة بـن ابی رهـم، مصعـب بـن عمیر، 

یفـه، عتبـة بـن غـزوان، عثمـان بـن َعّفـان، انسـه غـالم 
َ

یفـة بـن عتبـه، سـالم غـالم ابو ُحذ
َ

ابو ُحذ

رسول خدا، ابوکبشه غالم رسول خدا.

رسول خدا؟ص؟ پس از اصحاب مهاجر خویش در مّکه باقی ماند و منتظر بود تا خداوند به 

که در حبس افتاده یا شکنجه  وی نیز فرمان هجرت دهد. هیچ یک از مهاجران _ جز کسانی 

شده بودند _ با وی در مّکه نماند، مگر علی بن ابی طالب و ابوبکر بن ابی قحافه؟امهضر؟. آن گاه، 

روزی فرارسید که خداوند به رسول خویش؟ص؟ فرمان داد که هجرت نماید و از میان قوم خویش 

کسی جز علی بن ابی طالب و ابوبکر صّدیق و  کند. چون وی بیرون شد،  برود و مّکه را ترک 

گاه  خاندان ابوبکر، از آن خبر نداشت. اّما علی؛ رسول خدا؟ص؟ او را از خارج شدن خویش آ

که نزد او بود، بدیشان  ساخت و فرمانش داد تا پس از وی در مّکه بماند و امانت های مردم را 

که هر کس در مّکه چیزی داشت و بر آن بیم می ورزید، آن را نزد آن حضرت؟ص؟  بازگرداند؛ چرا 

گاه بود. امانت می نهاد، زیرا از راستگویی و امانت داری اش آ

چـون رسـول خـدا؟ص؟ تصمیـم گرفـت کـه بیرون شـود، همراه ابوبکر خارج گشـت و سـپس 

بـه سـوی غـاری در کـوه ثـور، کوهـی در پاییـن مّکـه، روی نمودنـد و بدان درون گشـتند و هـر دو در 

آن سـه روز ماندند.

آن گاه، راهنمـای آن دو، عبـداهلل بـن ارقـط، ایشـان را از پاییـن مّکـه بـرد و از طریـق سـاحل 

گذر داد و  به فرودسـت ُعْسـفان1 عبور داد. آن گاه، از پایین َاَمج2 ایشـان را برد و سـپس آن ها را 

کـرد و از آن پـس، از آن مـکان عبورشـان  کـه از ُقَدیـد3 گذشـت، راه ]عمومـی[ را قطـع  پـس از آن 

ْقف/ِلْقـف بـرد و آن گاه، آن دو را در 
َ
َقف/ل

َ
بخشـید و از راه َخـّرار4 آن هـا را بـرد و از گردنـۀ مـره و ل

1. مکانی در دو منزلِی مّکه. ]معجم البلدان: 121/4[�

2. یک آبادی در حومۀ مدینه. ]معجم البلدان: ص249[�

که خانه های خزاعه در آن قرار داشت. 3. مکانی دارای چاهی، میان مّکه و مدینه 

4. مکانی نزدیک ُجحفه.
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گذرانـد و از زمیـن سراشـیب مجـاج عبـور داد و از دل  دل وحـش گاِه َمجاج/ِمجاج/َمجـاح 

سراشـیبی ذی عضوین/غضوین عبور داد و سـپس از درۀ ذی َکْشـر و جداجد1 و اجرد2 گذراند 

ِتْعِهـن3 و عبابید/عبابیب/عثیانـه و فاجه/فاحـه/ و از ذی سـلم و از طریـق درۀ وحـش گاه 

قاحـه4 عبـور داد و در َعـْرج5 فـرود آورد. سـپس مـردی از اسـلم بـه نـام اوس بـن حجـر، رسـول 

خدا؟ص؟ را بر شـتر خویش با نام ابن رداء نشـاند و به سـوی مدینه برد و غالم خود با نام مسـعود 

بـن هنیـده را نیـز بـا وی روان سـاخت. آن گاه، راهنمـای آن دو ایشـان را از عـرج بیـرون آورد و از 

گذراْنـد تـا در درۀ ِرئـم8 فـرود آورد و سـپس بـه ُقبـاء9 نـزد  گردنـۀ عائـر6 از سـمت راسـت َرکوبـه7 

بنی عمرو بن عوف وارد ساخت. در این حال، آفتاب باال آمده و نزدیک نیمروز بود.

انصار  از  یارانش  و  ابوامامه  نزد  را  صحرانشینان  از  مردی  شدند،  نزدیک  قباء  به  چون 

فرستادند. آن گاه، مسلمانان برجهیدند و سالح برگرفتند و حدود 500 تن از انصار به استقبال 

که وی با ابوبکر در سایۀ درخت خرمایی نشسته بود، به  رسول خدا؟ص؟ شتافتند و در حالی 

که در امن و امانید و ما از شما فرمان  گفتند: »فرود آیید، حال آن  دیدارش رفتند و به آن دو 

ۀ بنی عمرو 
ّ
گردانید تا در قباء، در محل می بریم.« سپس آن راهنما؟ص؟ آنان را به سمت راست 

بن عوف، فرود آمد و روزهای دوشنبه تا پنج شنبه را میان آنان بود و مسجد خویش را بنا نهاد. 

کهن. 1. از چاه های 

کوهی در آن مکان. 2. نام 

گونه های دیگر نیز خوانده اند. 3. نام چشمه ای در سه منزلِی سقیا، میان مّکه و مدینه. آن را به 

4. شهری با فاصلۀ سه منزل از مدینه.

5. گردنه ای میان مّکه و مدینه.

6. محّمـد محیی الّدیـن مصـری )حاشـیۀ الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 108/2( گویـد: »یاقـوت نـه از عائـر و نـه از غائـر 
یـاد ننمـوده اسـت.« گویـم: »یاقـوت ]معجـم البلـدان: 73/4[ عائـر را آورده و سـخنی گفتـه که خالصه اش چنین اسـت: 
گردنـۀ غائـر  ›کوهـی اسـت در مدینـه؛ و در حدیـث هجـرت آمـده اسـت: گردنـۀ عائـر از سـمت راسـت رکوبـه. برخـی نیـز 

گفته انـد.‹«

7. گردنه ای سخت گذر در عرج.

8. مکانی به فاصلۀ چهار یا سه منزل از مدینه.

9. نام یک آبادی به فاصلۀ دو میل از مدینه.
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که در سنن ابوداوود )74/1 ]123/1[( آمده، آن حضرت 14 شب در قباء ماند. موسی بن  چنان 

گوید: »وی ده و َاندی  عقبه این مّدت را 22 شب دانسته است. بخاری ]الّصحیح: 1421/3[ 

شب در قباء ماند و خانه های اوس و خزرج در آن جا قرار داشت.«

سـپس خداونـد در روز جمعـه رسـول خـدا؟ص؟ را از میـان آنان بـرون آوْرد و او روز جمعه را 

نـزد بنی سـالم بـن عـوف بـود و نمـاز جمعـه را در مسـجدی که در بطـن الوادی قـرار دارد، یعنی 

ی در مدینه بود. وادی رانونـاء، برپـا داشـت؛ و ایـن، نخسـتین نماز جمعـۀ و

کـه اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ بودنـد،  گویـد: »مردانـی از قـوم مـن  عبدالّرحمـان بـن عویـم 

برایـم روایـت نمودنـد: ›چـون خبـر بیـرون شـدن رسـول خـدا؟ص؟ از مّکـه را شـنیدیم، در انتظـار 

درآمدنـش بودیـم و پـس از نمـاز صبـح از شـهر بیـرون می آمدیـم و در بیرون سنگسـتان خویش 

بـه انتظـار آن حضـرت؟ص؟ می ماندیـم. بـه خـدا سـوگند! در همـان جـا انتظـار می کشـیدیم تـا 

آفتـاب بـاال می آمـد و دیگـر سـایه ای نمی یافتیـم. سـپس بـه درون خانه هـا بازمی گشـتیم؛ و در 

گرم بود.‹« آن روزها هوا بس 

گـزارد، عتبان بـن مالک و عّباس  چـون رسـول خـدا؟ص؟ بـه مدینـه درآمـد و نماز جمعه را 

گفتنـد: »ای  ی درآمدنـد و  بـن عبـادة بـن نضلـه همـراه مردانـی از بنی سـالم بـن عـوف نـزد و

رسـول خـدا! در میـان مـا بمـان؛ در میـان مدافعـان بسـیار و سـاز و بـرگ و عـّزت و امنّیـت!« 

کجـا رود.« پـس راه او را بـاز  کـه  کـه او ]از خـدا[ فرمـان دارد  فرمـود: »راه را بـر شـترم بـاز نهیـد؛ 

یـاد بـن لبیـد و فـروة  ی سـرای بنی بیاضـه قـرار گرفـت، ز نهادنـد. شـتر روان شـد و چـون رو بـه رو

گفتنـد: »ای رسـول خـدا! در میـان  بـن عمـرو همـراه مردانـی از بنی بیاضـه نـزد پیامبـر آمدنـد و 

مـا بمـان؛ در میـان مدافعـان بسـیار و سـاز و بـرگ و عـّزت و امنّیـت!« فرمـود: »راه را بـر شـترم 

کجـا رود.« پـس راه او را بـاز نهادنـد. شـتر روان شـد و چـون رو  کـه  کـه او فرمـان دارد  بـاز نهیـد؛ 

گرفـت، سـعد بـن عبـاده و منـذر بـن عمـرو همـراه مردانـی از  ی سـرای بنی سـاعده قـرار  بـه رو

گفتنـد: »ای رسـول خـدا! نـزد مـا بمـان در میـان مدافعـان بسـیار  ی آمدنـد و  بنی سـاعده نـزد و
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کجـا  کـه  کـه او فرمـان دارد  و سـاز و بـرگ و عـّزت و امنّیـت.« فرمـود: »راه را بـر شـترم بـاز نهیـد؛ 

ی سـرای بنی حـرث1 بـن خـزرج  رود.« پـس راه او را بـاز نهادنـد. شـتر روان شـد و چـون رو بـه رو

یـد و عبـداهلل بـن رواحه همـراه مردانـی از بنی حرث  قـرار گرفـت، سـعد بـن ربیـع و خارجـة بـن ز

گفتنـد: »ای رسـول خـدا! در میـان مـا بمـان؛ در میـان مدافعـان  ی آمدنـد و  بـن خـزرج نـزد و

کـه  کـه او فرمـان دارد  بسـیار و سـاز و بـرگ و عـّزت و امنّیـت!« فرمـود: »راه را بـر شـترم بـاز نهیـد؛ 

کجـا رود.« پـس راه او را بـاز نهادنـد.

شـتر روان شـد و چـون رو بـه روی سـرای بنی  َعـدّی بـن نجـار قـرار گرفـت، سـلیط بـن قیـس 

و ابوسـلیط اسـیرة بن ابی خارجه همراه مردانی از بنی عدّیّ نزد وی آمدند و گفتند: »ای رسـول 

خـدا! در میـان دایی هایـت بمـان؛ در میـان مدافعـان بسـیار و سـاز و بـرگ و عـّزت و امنّیـت!« 

که او فرمان دارد که کجا رود.« پس راه او را باز نهادند. فرمود: »راه را بر شترم باز نهید؛ 

سـپس شـتر روان گشـت و چـون بـه سـرای بنی مالـک بن نجار رسـید، بـر ]جای کنونـِی[ دِر 

کـودک یتیـم از بنی نّجـار، سـهل   مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ زانـو زد. در آن روز، آن مـکان از آِن دو 

و سـهیل فرزنـدان عمـرو، بـود کـه آن جـا خوابـگاه شـتران بـود. چـون شـتر زانـو زد، رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه بـر آن سـوار بـود، فـرود نیامـد؛ پـس شـتر َجسـتی زد و تا فاصلـه ای نزدیک حرکت نمود. رسـول 

خـدا؟ص؟ مهـار شـتر را بـر گـردن آن انداختـه بـود و آن را بـه سـویی نگردانید. سـپس شـتر به عقب 

گـردن   بازگشـت و در همـان جـای نخسـت زانـو زد و در همـان مـکان مانـد و بـر زمیـن نشسـت و 

و جلـو سـینه اش را بـر زمیـن نهـاد. آن گاه، رسـول خـدا؟ص؟ از شـتر پیاده شـد و ابواّیـوب خالد بن 

یـد بـار و بنـه اش را برداشـت و آن را در خانـۀ خویـش نهـاد و پیامبـر؟ص؟ در سـرای وی فـرود آمـد.  ز

گفت: »ای رسول خدا! این  کیست. معاذ بن عفراء  که آن خوابگاه شتران از آِن  سپس پرسید 

مـکان از آِن سـهل و سـهیل، فرزنـدان عمـرو، اسـت کـه سرپرسـتی ایشـان بـا مـن اسـت. آن دو را 

برای واگذاری این زمین راضی می کنم.« پس پیامبر آن جا را مسجد قرار داد.

1. در متن چنین است؛  اّما »حارث« درست است. )ن.(
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الملـوک  و  مـم 
ُ
األ یـخ  تار ]63/2-141[؛   114-31/2 ابن هشـام:  تألیـف  النبوّیـه  الّسـیرة  بـه:  بنگریـد 

طبـری: 233/2-249 ]352/2-383[؛ الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 201/1-224 ]225/1-238[؛ 

و  البدایـة  ]520/1[؛   44 و   38/2 ابن اثیـر:  یـخ  الّتار فـی  الکامـل  ]253/1-259[؛   159-152/1 األثـر:  عیـون 

یخ ابوالفداء: 121/1-124 ]ص126-127[؛ إمتاع  النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 138/3-205 ]240/3-248[؛ تار

االسـماع َمْقریـزی: ص30-47؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 61-3/2 ]60-41/2[�

11. ابوبکر از پیامبر سالمندتر است!

از یزیـد1 بـن اصـم نقـل شـده کـه پیامبـر؟ص؟ بـه ابوبکـر فرمـود: »مـن بزرگ ترم یا تـو؟« گفت: 

»نـه؛ بلکـه تـو از مـن بزرگ تـر و گرامی تـر و بهتـری؛ و مـن از تـو سـالمندترم.«

کرده انـد: ابوعمـر  کسـان از آن یـاد  ک بـا ذکـر سـند آورده و ایـن  ایـن روایـت را ابن ضّحـا

یـخ  )تار سـیوطی  ]160/1[(؛   127/1 ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر طبـری  محّب الّدیـن  226/2(؛  )اإلسـتیعاب: 

یـخ  کر ]تار الخلفـاء: ص72 ]ص99[( بـه نقـل از خلیفـة بـن خّیـاط و احمـد بـن حنبـل و ابن عسـا

مدینة دمشق: 25/30[�

کـه کرامتـی شـمرده شـده، در شـگفت نمی شـوید؟ روایـت  امینـی گویـد: آیـا از ایـن دروغ 

کـه او  یزیـد بـن اصـم از پیامبـر؟ص؟ چـه زمـان ]و چگونـه[ می توانـد صحیـح باشـد، حـال آن 

رسـول خـدا را درک نکـرده و بـه سـال 104/103/101 در هفتـاد و سه سـالگی درگذشـته؛ یعنـی 

دیرسـالی پـس از وفـات پیامبـر؟ص؟ زاده شـده اسـت؟

که پیامبر؟ص؟ در  وانگهی چه زمانی ]و چگونه[ ابوبکر از پیامبر سـالمندتر بوده، در حالی 

گویـد:  عـام الفیـل زاده شـد و ابوبکـر سـه سـال پـس از آن والدت یافـت؟ سـعید بـن مسـّیب 

کـه مـرد،  »ابوبکـر بـا سـال های خالفتـش هم انـدازۀ سـّن رسـول خـدا؟ص؟ عمـر نمـود و هنگامـی 

همچون پیامبر؟ص؟ 63 سـال داشـت.« )المعارف ابن ُقَتیبه: ص75 ]ص172[(. وی گفته اسـت: 

کـه ابوبکـر 63 سـال زیسـت؛ پـس رسـول خـدا؟ص؟ بـه انـدازۀ سـال های  »همـگان اجمـاع دارنـد 

1. در الّریاض النضره ]160/1[ زید آمده؛ اّما یزید صحیح است.
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در همیـن  الِترِمـذی: 288/2 ]564/5[(  )سـنن  اسـت.«  بـوده  از وی سـالمندتر  ابوبکـر،  خالفـت 

کتاب آمده است: »رسول خدا؟ص؟ در 65 سالگی وفات فرمود.« )الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام: 

]قسـمت   335/1 اإلسـتیعاب:  ]155/2؛ 216/3[؛  طبـری: 125/2؛ 47/4  الملـوک  و  مـم 
ُ
األ تاریـخ  205/1؛ 

طبـق  _ مگـر  ندارنـد  اختـالف  »دانشـمندان  اسـت:  گفتـه  اسـتیعاب  در  ابوعمـر  سـوم/977[( 

کـه ابوبکـر 63 سـال زیسـت و بـا سـال های خالفتـش پـس از رسـول  روایت هـای ناصحیـح _ 

خـدا؟ص؟ هم انـدازۀ آن حضـرت؟ص؟ زندگانـی نمـود.« همـو )همـان: 626/2( پـس از بیـان حدیـث 

یزیـد اصـم گفتـه اسـت: »ایـن خبـر جـز بـا همیـن سـند شـناخته نمی شـود و مـن گمـان دارم کـه 

کـه ابوبکـر بـا زمـان  پنـداری بیـش نیسـت؛ زیـرا عمـوم دانشـوراِن حدیـث و سـیره و آثـار برآننـد 

خالفتـش هم انـدازۀ رسـول خـدا؟ص؟ زیسـت و در 63 سـالگی درگذشـت.« )الکامـل فـی الّتاریـخ: 

ْسـد الغابـه: 223/3 ]334/3[؛ مـرآة الجنـان: 56/1 و 69؛ مجمـع  الّزوائـد: 60/9؛ 
ُ
185/1؛ 176/2 ]75/2[؛ أ

عیون األثر: 43/1 ]64/1[؛ اإلصابه: 341/2 و 344؛ الّسیرة الحلبّیه: 396/3 ]367/3[(

آری؛ ایـن پرسـش و پاسـخ میـان رسـول خـدا؟ص؟ و سـعید بـن یربـوع مخزومـی درگرفـت؛ 

 54 سـال  بـه  ابن یربـوع  کرده انـد.  روایـت  را  آن   ]51/2 ]اإلصابـه:  ابن منـده  و  َبَغـوی  کـه  چنـان 

کـه مـوی سـپید ابوبکـر و سـالمندی اش تنهـا  در 124/120 سـالگی درگذشـت. اّمـا از آن جـا 

حّجـت در برابـر مخالفانـش در روز سـقیفه بود، غلّوپیشـگان در فضیلت هـای او با دروغ های 

یـخ، ایـن ماجـرا را تأییـد کردنـد؛ و خداونـد داند  سـاختگی همچـون ایـن روایـت و تحریـف تار

کـه بـه راسـتی آن هـا دروغگوینـد!

12. اسالم آوردن ابوبکر پیش از والدت علی

ابوبکر  ›آیا  گفتم:  مهران  بن  میمون  »به  است:  شده  نقل  سائب،  بن  فرات  از  شبابه،  از 

صّدیق نخستین ایمان آورنده به پیامبر؟ص؟ بود یا علی بن ابی طالب؟‹ گفت: ›به خدا سوگند! 

ابوبکر  در زمان بحیرای راهب به پیامبر؟ص؟ ایمان آورد و میان پیامبر و خدیجه به رفت و آمد بود 

تا وی را به ازدواج پیامبر درآوْرد؛ و این همه پیش از والدت علی بن ابی طالب بود.‹«
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از ربیعـة بـن کعـب1 نقـل شـده کـه اسـالم ابوبکـر هماننـد وحـِی فـرود آمـده از آسـمان بـود؛ 

که در شام تجارت می کرد، خوابی دید و آن را برای بحیرای  ی در آن هنگام  که و گونه  بدین 

راهـب بازگفـت. بحیـرا بـه او گفـت: »از کجایی؟« گفت: »از مّکه.« گفـت: »از کدام قبیله؟« 

گر خداوند  گفـت: »از قریـش.« گفت: »شـغلت چیسـت؟« گفت: »بازرگانم.« بحیـرا گفت: »ا

کـه تـو در دوران  گرداَنـد، همانـا پیامبـری از قومـت برانگیختـه خواهـد شـد  یـای تـو را راسـت  رؤ

ی خواهی بود.« ابوبکر این را در دل خویش  زندگی اش دسـتیار او و پس از وفاتش جانشـین و

گفـت:  گشـت. پـس نـزد او آمـد و  کـه پیامبـر؟ص؟ بـه نبـّوت مبعـوث  نهـان داشـت تـا هنگامـی 

کـه در شـام دیـدی.« سـپس ابوبکر او  »ای محّمـد! دلیـل اّدعایـت چیسـت؟« فرمـود: »خوابـی 

کـه معبـودی جـز  را در آغـوش گرفـت و میـان دو چشـمش را بوسـید و گفـت: »گواهـی می دهـم 

اهلل نیست و تو فرستادۀ او هستی.«

ی گویـد: »ابوبکـر پیـش از همگان اسـالم آورد و در آن حال 20 سـاله بود و برخی  امـام َنـَوِو

که 15 سـال داشـت.« نیز برآنند 

ْسـد الغابـه: 168/1 ]310/3[؛ البدایـة و الّنهایـه 
ُ
ِضـره: 51/1 و 54 ]74/1[؛ أ یـاض الّنَ بنگریـد بـه: الّر

سـیوطی:  الخلفـاء  یـخ  تار ]ص76[؛  ص45  المحرقـه:  الّصواعـق  ]348/9[؛   319/9 ابن َکثیـر:  تألیـف 

�182/2 المجالـس:  نزهـة  ]50/1[؛   29/1 الکبـرٰی:  الخصائـص  ]ص32[؛  ص24 

گویـد: بـا مـن بیاییـد تـا بـه ایـن حدیث هـای مرسـل بنگریم که آیـا اندک نشـانی از  امینـی 

یاِن[ سـند روایـت ابن مهران: راسـتی در آن هـا یافـت می شـود! اّمـا ]راو

1. شبابة بن سوار2 ابوعمرو مدائنی.

بـود  از مرجئـه  زیـرا  ننوشـته ام؛  را  مـردود شـمرده و حدیثـش  را  »او  گفتـه اسـت:   احمـد 

گوید: »احمد او را قبول نداشـت و در حدیث راسـتگو  و برای آنان تبلیغ می کرد.« ابن خراش 

کعب.« که در الخصائص الکبرٰی ]50/1[ آمده است: »از  1. صحیح همان است 

2. در میزان اإلعتدال ]260/2[ سواد آمده است. ]البّته در نسخۀ نزد ما، همان »سوار« است. )غ.([
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یـخ الّثقات: ص214[  بـود.« سـاجی و ابن عبـداهلل و ابن سـعد ]الّطبقـات الکبری: 320/7[ و ِعْجلی ]تار

و ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفاء الّرجال: 45/4[ او را از مرجئه دانسـته اند.

کـه شـبابه بـا اهـل بیـت پیامبـر  پیـش از همـۀ این هـا، از روایـت ابوعلـی مدائنـی برمی آیـد 

کسـی دچـار فلـج شـد و در همـان روز  یـد و بـر اثـر نفریـن  _ صلـوات اهلل علیهـم _ دشـمنی می ورز

گـر شـبابه بـا خانـدان پیامبـرت  ی را چنیـن نفریـن نمـود: »بارخدایـا! ا کـس و درگذشـت. آن 

تهذیـب  440/1؛  اإلعتـدال:  )میـزان  گـردان!«  فلـج  دچـار  را  او  دم  همیـن  در  مـی ورزد،  دشـمنی 

الّتهذیب: 302/4 ]264/4[(

2. فرات بن سائب َجَزری.

یخ: 421/4[ او را  بخـاری حدیثـش را زشـت و ناپذیرفتنـی شـمرده و یحیی بن معیـن ]الّتار

بی اعتبـار و حدیثـش را زشـت و ناپذیرفتنـی خوانده و داَرُقْطنـی ]الضعفاء و المتروکین: ص325[ 

گویـد: »در روایـت از میمـون ]بـن  و جـز او حدیثـش را مـردود دانسـته اند. احمـد بـن حنبـل 

یـاد طّحـان و بـه همـان اّتهام هـای او دچـار اسـت.« محّمد بن  مهـران[ نزدیـک بـه محّمـد بـن ز

یـاد، همـان یشـکری اسـت کـه در زمـرۀ دروغگویـان و حدیث سـازان بـود؛ چنـان کـه در همیـن  ز

گذشـت. پـس نـزد پیشـوای حنبلیـان، فـرات دروغگـو و حدیث سـاز اسـت.  کتـاب )258/5( 

ی را ضعیـف و زشـت و ناپذیرفتنـی دانسـته؛ و  ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 80/7[ حدیـث و

کـه او را مـردود دانسـته اند. نسـائی نیـز حدیثـش را مـردود دانسـته اسـت.  سـاجی بـر آن اسـت 

کـه حدیثـش اعتبـار نـدارد. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال:  کـم بـر آن اسـت  ابواحمـد حا

کـه غیرقابـل حفـظ و نگهـداری اسـت و از میمـون ]بـن  ی حدیث هایـی دارد  گویـد: »و  ]22/6

مهـران[ روایت هـای زشـت و ناپذیرفتنـی آورده اسـت.« )میـزان اإلعتدال: 325/2 ]341/3[؛ لسـان 

المیـزان: 430/4 ]503/4[(

3. میمون بن مهران.

آن،  بـر  افـزون  می کنـد.  کفایـت  شـد،  گفتـه  او  از  فـرات  روایـت  در  چـه  آن  ی  و در بـارۀ 
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ی ]با ناسـزا  کـه در تهذیـب التهذیـب ابن َحَجـر )391/10 ]349/10[( آمـده، ِعْجلـی گوید: »و  چنـان 

ی را ثقه شـمرده باشـند، پس  کـه برخـی و و سـخنان نـاروا[ بـه علـی یـورش مـی آوْرد.« بـه فـرض 

ی و حدیثـش چه ارزشـی دارد؟ از یـورش آوردنـش بـه علـی امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ و

کـرده اسـت: یکـی اسـالم آوردن  وانگهـی میمـون در حدیـث خویـش دو مطلـب را یـاد 

که  ابوبکر در زمان بحیرا و دیگری رفت و آمدش در ازدواج رسـول خدا؟ص؟ با خدیجه. اّما این 

گزارشـگری از آن خبـر  وی میـان رسـول خـدا؟ص؟ و خدیجـه در رفـت و آمـد بـوده باشـد، هیـچ 

نـداده اسـت. روا نیسـت کـه میانجـی مردی بزرگ چـون محّمد و زنی از خاندان شـرف و بزرگی 

و سـروری، چـون خدیجـه، جوانـی تازه سـال و 22 سـاله باشـد؛ در حالـی کـه خـود آن مـرد دارای 

عموهایی بزرگوار و برجسته همچون عّباس و حمزه و ابوطالب بوده و در میان آنان و در خانۀ 

کـه خواهـد آمـد _ وی را بسـیار دوسـت  ایشـان می زیسـته اسـت و عمویـش ابوطالـب _ چنـان 

او  کنـار  در  جـز  و  نمی داشـته  دوسـت  انـدازه  بـدان  را  فرزندانـش  کـه  چنـدان  می داشـته، 

کـه بـا خدیجـه سـخن  کـه می رفـت، او را نیـز بـا خـود می بـرد1 و همـو بـود  نمی خوابیـده و هـر جـا 

کـه در إمتـاع االسـماع  کـرد؛ چنـان  گفـت تـا وی رسـول خـدا؟ص؟ را سرپرسـت تجـارت خویـش 

َمْقریزی )ص8( آمده است.

کـــه  اســـت  آن  آمـــده،  ازدواج  ایـــن  در بـــارۀ  تاریـــخ  و  ســـیره  کتاب هـــای  در  چـــه  آن 

خدیجـــه کســـی را نـــزد رســـول خـــدا؟ص؟ فرســـتاد و رغبـــت خویـــش بـــه ازدواج بـــا وی را نشـــان 

 داد و خـــود را بـــه او پیشـــنهاد کـــرد، بـــه خاطـــر خویشـــاوندی و امانتـــداری و خوش خویـــی 

و راســـت گفتاری اش. رســـول خـــدا؟ص؟ ایـــن را بـــا عموهایـــش بازگفـــت و عمویـــش حمـــزه _ طبـــق 

ـــا نـــزد ُخویلـــد بـــن  ـــا وی حرکـــت نمـــود ت بیـــان ابن اثیـــر: حمـــزه و ابوطالـــب و دیگـــر عموهایـــش _ ب

 اســـد _ یـــا عمـــرو بـــن اســـد _ عمـــوی خدیجـــه، درآمـــد و او را بـــرای محّمـــد خواســـتگاری نمـــود 

و بدیـــن ســـان، پیامبـــر _ درود و ســـالم بـــر وی و خاندانـــش بـــاد! _ خدیجـــه را بـــه ازدواج خویـــش درآورد. 

1. در بخش مربوط به ابوطالب؟ع؟ در این زمینه به تفصیل سخن خواهد رفت.
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خطبـــۀ ازدواج را ابوطالـــب؟ع؟ چنیـــن خوانـــد:

گوهِر  کشـتزار اسـماعیل، معدِن َمَعد، و  که ما را از نسـل ابراهیم،  »سـتایش خداوندی را 

ُمَضـر قـرار داد و نـگاه داران خانـه اش و اداره کنـان حرمـش سـاخت و برای ما خانـه ای که مردم 

کم نمود. این بـرادرزادۀ من،  بـه سـوی آن حـج می گزارنـد و حرمـی امـن نهـاد؛ و مـا را بر مـردم حا

بـا هـر مـردی سـنجیده شـود، در شـرافت و نجابـت و فضـل  کـه  بـن عبـداهلل اسـت   محّمـد 

ک؟[ که مال سـایه ای  گـر چه دارایی اش اندک اسـت؛ ]چه با و خردمنـدی بـر او افزونـی یابـد، ا

کـه خویشـاوندی اش را  کسـی اسـت  اسـت فناپذیـر و چیـزی اسـت دگرگـون شـونده. محّمـد 

کـه  می شناسـید؛ و او خدیجـه دختـر ُخویلـد را خواسـتگاری نمـوده و برایـش َمهـری قـرار داده 

هـم مقـدار نقـد و بی مهلـت و هـم مقـداِر زمـان دارش فالن قدر اسـت و از مال خـودم پرداخت 

می شـود. بـه خـدا سـوگند! پـس از ایـن، او را خبری بزرگ و جایگاهی واال خواهد بود.« سـپس 

]ولّی خدیجه[ او را به ازدواج محّمد درآورد.

طبـری:  الملـوک  و  مـم 
ُ
األ یـخ  تار  ]131/1[  113/1 ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی  الطبقـات  بـه:  بنگریـد 

127/2 ]281/2[؛ أعـالم الّنبـّوه تألیـف مـاِوْرِدی: ص114 ]ص180[؛ صفـة الّصفـوه تألیـف ابن جـوزی: 

یـخ ابن اثیـر: 15/2 ]471/1[؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیر: 294/2  25/1 ]73/1-74[؛ الکامـل فـی الّتار

ْسـد الغابـه: 435/5 ]80/7[؛ 
ُ
یـخ الخمیـس: 299/1 ]263/1[؛ عیـون األثـر: 49/1 ]71/1[؛ أ ]358/2[؛ تار

دّنّیـه: 50/1 ]192/1[؛ 
ّ
یـخ ابن خلـدون: 172/2 ]409/2[؛ المواهـب الل الـّروض ااُلُنـف: 122/1 ]238/2[؛ تار

دّنّیه تألیف ُزرقانی: 200/1؛ الّسـیرة الّنبویه 
ّ
الّسـیرة الحلبّیه: 149/1 و 150 ]137/1-139[؛ شـرح المواهب الل

ینی َدْحالن ]55/1[ _ در حاشیۀ الّسیرة الحلبّیه: 114/1_ � تألیف َز

یخ صحیح متواتر جای می گیرد؟ کجای این تار پس اّدعای ابن مهران در 

کـه ابوبکـر پیـش از والدت علـی امیرالمؤمنین و در زمان بحیرای راهب اسـالم  و اّمـا ایـن 

آورده باشـد، برگرفتـه از روایـت ابن منـده1 از طریـق عبدالغنـی بـن سـعید ثقفـی، از ابن عّبـاس 

فیـن )42/9( سـال وفاتـش 
ّ
1. ابوعبـداهلل محّمـد بـن اسـحاق اصفهانـی، حافـظ و جهانگـرد )د.355(. ]در معجـم المؤل

395 آمـده اسـت. )ن.([
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بـه قصـد تجـارت  کـه 20 سـال داشـت،  بـا پیامبـر  ابوبکـر صّدیـق در 18 سـالگی  کـه  اسـت 

ُکنـاری داشـت. پیامبـر در سـایۀ آن  کـه درخـت  بـه سـوی شـام روان شـد. بـه منزلـی رسـیدند 

ی سـؤال نمـود. درخـت نشسـت و ابوبکـر نـزد راهبـی بـه نـام بحیـرا رفـت و در بـارۀ چیـزی از و

ایـن روایـت را چندیـن تـن از حافظـان ضعیـف شـمرده اند. ذهبی )میـزان اإلعتـدال: 243/2 

]642/2[( گوید: »ابن یونس بر آن اسـت که عبدالغنی ضعیف اسـت.« ابن َحَجر )لسـان المیزان: 

45/4 ]53/4[( ضعیـف بـودن وی را تأییـد کـرده و در اإلصابـه )177/1( گفته اسـت: »وی یکی از 

که او را مردود شـمرده اند.« ضعیفان اسـت 

سـیوطی نیز در الخصائص الکبرٰی )86/1 ]145/1[( این روایت و سـندش را ضعیف شـمرده؛ 

را  الّنبوّیـه: 130/1 ]121/1[( هـم وی  )الّسـیرة  بـی 
َ
َحل و  اللدنّیـه: 50/1 ]189/1[(  )المواهـب  َقسـَطالنی  و 

ضعیف خوانده اند.

بـن  یونـس  از  قـراد،  ابونـوح  طریـق  از  حافظـان  کـه  اسـت  روایتـی  ایـن،  از  زشـت تر 

روایـت  ذکـر سـند  بـا  ابوموسـی  از  اشـعری،  ابی موسـی  بـن  ابوبکـر  از  پـدرش،  از  ابی اسـحاق، 

کرده انـد: »ابوطالـب بـه سـوی شـام روان شـد و رسـول خـدا؟ص؟ نیز همـراه بزرگانـی از قریش با او 

بودنـد. چـون بـه بحیـرای راهـب رسـیدند، فـرود آمدنـد و بـار افکندنـد. راهـب بـه سـوی آنـان 

کـه بـر او می گذشـتند، بیـرون نمی شـد و بـه آنـان توّجـه  کـه پیـش از ایـن  بیـرون شـد، حـال آن 

کـه بارهـای خـود را بـر زمیـن می نهادنـد، ]از دیـرش[ فـرود آمـد و  یـد. پـس در میـان آنـان  نمی ورز

سـرور  ›ایـن  گفـت:  و  گرفـت  را  او  دسـت  و  رسـید  پیامبـر؟ص؟  بـه  تـا  نمـود  وارسـی  را  ایشـان 

جهانیـان اسـت؛ ایـن فرسـتادۀ پـروردگار جهانیان اسـت؛ خداونـد او را برمی انگیزد تا رحمتی 

ی بیعـت کردنـد و همراه پیامبر نزد راهـب ماندند. راهب  بـرای جهانیـان باشـد.‹ ... پس بـا و

گفتنـد:  اسـت؟‹  او  سرپرسـت  شـما  از  یـک  کـدام  می دهـم!  سـوگندتان  خـدا  ›بـه  گفـت: 

›ابوطالـب.‹ و راهـب پیوسـته ابوطالـب را سـوگند داد تـا پیامبـر را بازگردانـد؛ و ابوبکـر، بـالل را 

یتون را توشه اش ساخت.« همراه او روان نمود و راهب نیز نان و روغن ز
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ی  کرده انـد: ِترِمـذی )الّسـنن: 284/2 ]550/5[( _ و کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث حسـن و غریـب اسـت و آن را جـز از همین طریق نمی شناسـیم.«؛ 

]217/1[(؛   53/1 النبـّوة:  )دالئـل  ابوُنَعیـم  ]672/2[(؛   616/2 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا

یـخ  کر )تار یـخ األمـم و الملـوک: 195/2 ]278/2[(؛ ابن عسـا بیهقـی )دالئـل النبـّوة ]24/2[(؛ طبـری )تار

مدینـة دمشـق: 267/1 ]4/3- 8[(؛ ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 284/2 ]347/2[( بـه نقـل از حافـظ 

ابوبکـر خرائطـی و حافظـاِن یـاد شـده؛ ابن سـّید الّنـاس )عیـون األثـر: 42/1 ]63/1[(؛ َقسـَطالنی 

دّنّیـه: 49/1 ]187/1[(�
ّ
الل )المواهـب 

راویان این حدیث

1. ابونوح قراد عبدالّرحمان بن غزوان.

کـه ایـن حدیـث را روایـت  کسـی نیسـت  گویـد: »در دنیـا جـز قـراد ابونـوح  عّبـاس دوری 

ی شـنیده اند.« )البدایة  کند؛ و به سـبب غریب و منفرد بودنش، تنها احمد و یحیی آن را از و

و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 285/2 ]348/2[(

ذهبی )میزان االعتدال: 113/2 ]581/2[( گفته است: »حدیث حفظ می نمود و گفته هایش 

زشت و ناپذیرفتنی است.« ذهبی زشت تریِن حدیث هایش را حدیثش از یونس دانسته و پس 

از بیان بخشی از حدیث مورد نظر، گفته است: »از جملۀ دلیل های باطل بودن این روایت آن 

گفته است: ›ابوبکر، بالل را همراه وی روان نمود.‹ و در آن هنگام، هنوز بالل زاده  که  است 

نشده بود و ابوبکر نیز کودکی بیش نبود.«

کـه آن را  کـم[ در المسـتدرک  همـو در تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن، بـر سـخن ]حا

که این حدیث سـاختگی و پاره ای  گفته اسـت: »گمان دارم  صحیح شـمرده، حاشـیه زده و 

گویـد: »ابن حّبـان )الّثقـات  از آن باطـل اسـت.« ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 248/6 ]224/6[( 

کـه قّصـۀ  ی دچـار خطـا می شـد و بـدان سـبب  گفتـه اسـت: ›و کـرده و  ]375/8[( از او یـاد 

ممالیـک را از لیـث روایـت نمـوده، دل مـن از او نـاآرام اسـت.‹ احمـد حدیـث ممالیـک را 
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کـه ابوبکـر گفتـه اسـت: ›قـراد در  باطـل و سـاختۀ دسـت مـردم دانسـته و داَرُقْطنـی نقـل نمـوده 

آن به خطا افتاد.‹«

2. یونس بن ابی اسحاق.

گفتـه  احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 519/2[ حدیـث وی از پـدرش را ضعیـف شـمرده و 

گویـد: »وی  اسـت: »حدیـث او از پـدرش پریشـان اسـت.«1 ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 244/9[ 

کـه در  کـم گفتـه اسـت: »بسـا  کـرد.« ابواحمـد حا راسـتگو بـود؛ اّمـا بـه حدیثـش احتجـاج نتـوان 

گفتـه اسـت:  روایتـش دچـار وهـم می گشـت.« )تهذیـب الّتهذیـب: 434/11 ]381/11[(. ابوحاتـم 

ضعـف  دارای  را  حدیثـش  ابن خـراش  نیسـت.«  روا  را  او  بـه  احتجـاج  ولـی  اسـت؛  »راسـتگو 

گفتـه اسـت: »یحیـی و احمـد او را بسـیار ضعیـف دانسـته اند.«  ـی 
ّ
شـمرده و ابن حـزم در المحل

احمـد نیـز حدیـث وی را پریشـان خوانـده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: 339/3 ]482/4[(

3. ابواسحاق سبیعی.

کرابیسـی نیز او را در شـمار فریبکاران  ابن حّبان ]الّثقات: 177/5[ او را فریبکار خوانده و 

کوفیـان را تبـاه  گفتـه اسـت: »اعمـش و ابواسـحاق بـا فریبـکاری حدیـث  یـاد نمـوده و معـن 

نمودنـد.« )تهذیـب الّتهذیـب: 66/8 ]59/8[؛ میـزان اإلعتـدال: 270/2(

4. ابوبکر بن ابی موسی )د.106(�

ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـری: 269/6[ او را ضعیـف شـمرده و احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 

ی از پـدرش حدیـث نشـنید.« )تهذیـب الّتهذیـب: 41/12 ]42/12[( گفتـه اسـت: »و  ]541/1

5. ابوموسی اشعری )د.53/51/50/42(�

که وی در 63 سـالگی درگذشـت. آن ماجرای نقل شـده  در این مطلب خالفی نیافته ام 

نیـز 9 یـا 12 سـال پـس از عـام الفیـل، یعنـی 25/23/22/17 سـال پیـش از والدت وی رخ داده 

1. در مأخذ یاد شده چنین آمده است: »حدیث وی پریشان است.« )غ.(
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گر آن را از کسـی که  دش شـاهد این رویداد بوده، چه خوب! و ا
ّ
گر ابوموسـی پیش از تول اسـت. ا

شـاهد ماجـرا بـوده، نقـل می کند، آن کس کیسـت تا حـال وی را بنگریم؟

ایـن بـود وضـع سـند ایـن روایـت! آیـا همـۀ این هـا بـر کسـی چـون ِترِمـذی و حافظـان پـس از 

بـی آن را 
َ
کسـانی چـون ابن َحَجـر و َحل کـه آن را حسـن شـمرده اند و حّتـی  وی پوشـیده مانـده 

کـر می سـازد! کـور و  صحیـح دانسـته اند؟ مـن ندانـم. آری؛ دوسـت داشـتن انسـان را 

کـه  کفایـت می کنـد؛ زیـرا چنـان  و اّمـا متـن روایـت، بـه خـودی خـود، در دروغ بودنـش 

طبـری و سـهیلی و جـز آن دو آورده انـد، پیامبـر؟ص؟ هنگامـی که با ابوطالب؟ع؟ به شـام رفت، 

مـم 
ُ
یـخ األ گفتـۀ دیگـران )الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 102/1 ]121/1[؛ تار  9 سـاله بـود. بنـا بـه 

کر: 2/1 و 269 ]9/3[؛ البدایـة و النهایـه تألیـف  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا و الملـوک طبـری: 278/2؛ تار

ابن َکثیـر: 285/2 ]348/2[؛ الـّروض ااُلُنـف: 118/1 ]221/2[؛ إمتـاع االسـماع َمْقریـزی: ص8 ؛ عیـون األثـر: 

دّنّیه تألیف ُزرقانی: 196/1( نیز آن حضرت 12 سـال داشـت. در آن 
ّ
43/1 ]64/1[؛ شـرح المواهب الل

کجـا بـود و در شـام چـه می کـرد و در میـان بـزرگان  هنـگام، ابوبکـر 6 یـا 9 سـاله بـود. پـس او 

ی در  قریـش چـه گزینـه ای بـود؟ نیـز هنـوز نطفـۀ بـالل منعقـد نشـده بـود، بنا بر این سـخن کـه و

گـر سـخن  سـال 25 و در سـّن شـصت و انـدی درگذشـت. )تهذیـب الّتهذیـب: 503/1 ]441/1[( ا

کـه بـالل در سـال 20 و در سـّن  ابن جـوزی )صفـة الّصفـوه: 174/1 ]440/1[( را هـم مبنـا قـرار دهیـم 

گویـا ابوبکـر در حـال  ـد یافتـه بـود. 
ّ
ی در همـان سـال ها تـازه تول شـصت و انـدی درگذشـت، و

ی  پیـری والدت یافـت و در همـان هنـگام، بـالل بـردۀ آزاد شـدۀ او بـود و از همـان آغـاز بـا و

د اهل حّل و عقد بود!
ّ
همراهی می کرد و ابوبکر از لحظۀ تول

کـدام بیعـت در آن روز تحّقـق یافـت و ایـن سـخن ابوموسـی اشـعری چـه معنـا  وانگهـی 

ی بیعـت نمودنـد و همـراه پیامبـر نـزد او ماندنـد.«؟ ایـن ماجـرا 22/28/31  دارد: »پـس بـا و

یـان ایـن  ی: 17 سـال _ پیـش از بعثـت رخ داد؛ پـس بـه اّدعـای راو سـال _ یـا بـه اّدعـای َنـَوِو

کـدام ایمـان و اسـالم در میـان بـوده اسـت؟ در آن روز، پیامبـر؟ص؟ دعوتـی ننمـوده  خبـر دروغ، 
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کسـی یکی از ماجراهای پیش درآمد  گر  که به او ایمان بیاورد. ا کسـی را تکلیف نکرده بود   و 

کـه هنـگام شناسـایی آن، اسـالم آورده اسـت؛ وگرنـه راهبـان   نبـّوت را بشناسـد، نمی گوینـد 

که پیش از  کاهنانی چون بحیرا و نسـطور در اسـالم آوردن بر ابوبکر تقّدم دارند! بسـا مردمی  و 

بعثـت بـه پیامبـرِی رسـول خـدا پـی بردنـد و آن را مـژده دادنـد؛ اّما پس از آن، عناد و حسـادت 

یدنـد و برخـی از آنـان در حـال شـرک مردنـد و برخـی پـس از مّدتـی، هدایـت آنـان را نجـات  ورز

کـه اندکـی بعـد در بـارۀ کعـب األحبـار گفتـه خواهد شـد. چگونه ماجـرای آن روز،  داد؛ چنـان 

ایمان ابوبکر را اثبات می کند و او را نخسـتین مسـلمان می سـازد؛ اّما نه ایمان و نه هیچ چیز 

کـه ابوموسـی  ]افتخارآمیـز[ دیگـر را بـرای ابوطالـب اثبـات نمی نمایـد؟ ایـن در حالـی اسـت 

کـه در آن روز، همچـون ابوبکـر و بـالل  ]اشـعری در ایـن روایـت خویـش[ ابوطالـب را از کسـانی 

خیالـی، بیعـت نمودند، اسـتثنا ننموده اسـت.

حافـظ ِدْمیاِطـی گویـد: »در ایـن حدیـث، دو مطلـب وهم آمیـز راه دارد: یکـی ایـن سـخن 

کـرد. ایـن  ی روانـه  کـه ابوبکـر بـالل را بـا و کـه بـا او بیعـت نمودنـد و همـراه او ماندنـد؛ و دیگـر آن 

ی همـراه نبودنـد؛ زیرا هنوز بالل اسـالم نیـاورده و ابوبکر  کـه ابوبکـر و بـالل بـا و در حالـی اسـت 

مالک او نشـده بود. در آن هنگام، ابوبکر هنوز به ده سـالگی نرسـیده بود و بیش از سـی سـال 

گشت. همچنین ذهبی1 این روایت را ضعیف شمرده است.« بعد، مالِک بالل 

زرکشـی )اإلجابـه: ص50( گفتـه اسـت: »ایـن از وهم هـای آشـکار اسـت؛ زیـرا ابوبکـر پـس از 

بعثت پیامبر؟ص؟ و اسـالم آوردن بالل و شـکنجه شـدنش از جانب قومش، بالل را خرید. آن 

کـه پیامبـر؟ص؟ همـراه عمویـش ابوطالـب به سـوی شـام حرکت نمود، تنها 12 سـال و 2 ماه  گاه 

که بالل هنوز زاده نشده بود.« و چند روز داشت و چه بسا 

کـه ابوبکـر، بـالل  گویـد: »در ایـن روایـت آمـده  ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 285/2 ]348/2[( 

گـر عْمـر پیامبـر _ علیـه الّصـالة و الّسـالم _ در آن هنـگام 12 سـال بـوده  ی روانـه سـاخت. ا را همـراه و

1. حیاة الحیوان دمیری )275/2 ]246/2[(؛ تاریخ الخمیس )292/1 ]258/1[(. ]ذهبی: تاریخ االسالم: ص57-55 
آن را ضعیف شـمرده است. )غ.([
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باشـد، ابوبکـر 9 یـا 10 سـال داشـته و سـّن بـالل از ایـن نیـز کم تـر بـوده اسـت. پـس ابوبکـر و بـالل 

کـه  در آن هنـگام کجـا بوده انـد؟ وجـود ایـن هـر دو در آن جـا عجیـب و غریـب اسـت؛ مگـر آن 

ی  یـخ رو گفتـه شـود ایـن رخـداد در بزرگسـالِی رسـول خـدا؟ص؟ بـوده، یـا سـفرش پـس از آن تار

کتاب هـای  کـه او در آن زمـان 12 سـاله بـوده باشـد، ثابـت نیسـت و در  داده و یـا بگوییـم ایـن 

یـخ نیامـده؛ زیـرا تنهـا واقـدی ایـن رخـداد را بـا ذکـر چنیـن سـّنی آورده اسـت. سـهیلی از  تار

کـه پیامبـر _ علیـه الّصـالة و الّسـالم _ در آن هنـگام 9 سـاله بوده اسـت؛ و خدا  برخـی روایـت نمـوده 

داناتر اسـت!«

گویـــا  کـــه در ایـــن روایـــت آمـــده، چشـــم پوشـــیده؛  گویـــد: ابن َکثیـــر از خرافـــۀ بیعـــت  امینـــی 

کـــه ابوبکـــر،  چیـــزی یادکردنـــی نبـــوده اســـت! ســـپس بـــرای درســـت نشـــان دادن ایـــن ســـخن 

کـــه نادرســـتی اش پوشـــیده نیســـت؛ زیـــرا ســـفر رســـول  بـــالل را روانـــه نمـــود، مطلبـــی آورده 

خـــدا؟ص؟ بـــه شـــام همـــراه ابوطالـــب؟ع؟ تنهـــا یـــک بـــار رخ داد و 12 ســـاله بـــودن آن حضـــرت؟ص؟ 

ی  و کـــه  چنـــان  و  اســـت؛  ثابـــت  ابن جـــوزی  و  کر  ابن عســـا و  ابن  َجِریـــر  و  ابن ســـعد  نـــزد 

پنداشـــته، تنهـــا ســـخن واقـــدی نیســـت. البّتـــه رســـول خـــدا؟ص؟ یـــک بـــار دیگـــر بـــه ســـال 25 

عـــام الفیـــل همـــراه میســـره، غـــالِم حضـــرت خدیجـــه؟اهس؟ بـــه شـــام ســـفر فرمـــود؛ اّمـــا در آن هیـــچ 

یـــخ مدینـــة دمشـــق  نامـــی از بحیـــرا نیســـت، بلکـــه ماجـــرای نســـطوِر راهـــب در آن جـــا رخ داد. )تار

ــوه  ــة الّصفـ ــّوه تألیـــف ابوُنَعیـــم: 54/1 ]219/1[؛ صفـ کر: 267/1 و 272 ]3/3 و 14[؛ دالئـــل الّنبـ ــا ابن عسـ

ــخ  یـ ــی: ص50؛ تار ــه تألیـــف زرکشـ ــداء: 114/1؛ اإلجابـ ــخ ابوالفـ یـ ــوزی: 24/1 ]71/1[؛ تار تألیـــف ابن جـ

الخمیس: 262/1(

 )]121/1[  129/1 الّنبوّیـه:  )الّسـیرة  بـی 
َ
َحل نیـز  و   )]64/1[  43/1 األثـر:  )عیـون  الّنـاس  ابن سـّید 

)صفـة  ابن جـوزی  را  حدیـث  ایـن  آورده انـد.  را  ِدْمیاِطـی  از  شـده  یـاد  سـخِن  همـان  هماننـد 

کـه در آن، نـه از دو توّهـم  الّصفـوه: 21/1 ]67/1[( از طریـق داوود بـن حصیـن بـا ذکـر سـند آورده 

یادشـده و نـه از ابوبکـر سـخنی نرفتـه اسـت.
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نگاهی به حدیث کعب

کعـب؛ مـن آن را در هیـچ یـک از مأخذهـای عمـدۀ حدیـث نیافتـه و هرگـز  و اّمـا روایـت 

یـان سـند ایـن حدیـث اسـت، آن را  کعـب األحبـار از راو کـه  سـندی برایـش ندیـده ام. همیـن 

بـن عبدالّرحمـان  از حمیـد  ُزْهـری،  از حدیـث  بخـاری  آن چـه  ی  در بـارۀ و نمایـد.  کفایـت 

کـه بـا گروهـی از قریـش در مدینـه سـخن گفتـه و از  یـه شـنیده  آورده، بسـنده اسـت: »او از معاو

گفتـه اسـت: ›بـه راسـتی او از راسـتگوتریِن ایـن محّدثـان  کعـب األحبـار یـاد نمـوده و چنیـن 

را  بـه حقیقـت، دروغگویـی اش  ایـن،  بـا وجـود  گـزارش می کننـد.  کتـاب  اهـل  از  کـه  اسـت 

آزموده ایم.‹« )تهذیب الّتهذیب: 439/8 ]394/8[؛ اإلصابه: 316/3(

گویـد: »گروهـی از سیره نویسـان روایـت  ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 362/1 ]77/4[( 

کعـب از  کعـب األحبـار می گفـت: ›همانـا وی دروغگـو اسـت.‹ و  کـه علـی در بـارۀ  نموده انـد 

علی؟ع؟ رویگردان بود.«

کـه بـه  کـه ابن َحَجـر آن را حسـن شـمرده، از قتـاده روایـت نمـوده  ابن ابی خیثمـه بـا سـندی 

کعـب می گویـد: »آسـمان همچـون آسـیابی بـر محـوری می گـردد.« وی  کـه  یفـه خبـر دادنـد 
َ

 ُحذ

گوید؛ زیرا خداوند فرماید: ›همانا خداوند آسـمان ها و زمین را از تباه شـدن  گفت: »کعب دروغ 

نـگاه مـی دارد ]نـه محـوری مـاّدی[.‹« ]اإلصابـه: 316/3[

کـــرده،  کـــه خـــود از نبـــّوت پیامبـــر نقـــل  کعـــب بـــه بشـــارت ها و مژده هایـــی  گـــر  وانگهـــی ا

ـــا  ـــر دیـــن یهـــود باقـــی نمی مانـــد و اســـالم آوردنـــش را ت ـــاور داشـــت، در طـــول زندگانـــی پیامبـــر ب ب

ـــت اســـالم نیاوردنـــش 
ّ
ـــارۀ عل کـــه در ب گاه  ـــه تأخیـــر نمی افکنـــد و آن  روزگار عمـــر بـــن خّطـــاب ب

گونـــه بهانـــه نمـــی آوْرد: »پـــدرم نوشـــته ای برگرفتـــه از  در روزگار پیامبـــر از او پرســـیدند، ایـــن 

کتاب هایـــش ُمهـــر نهـــاد  ـــر دیگـــر  کـــن!‹ و ب ـــه همیـــن عمـــل  گفـــت: ›ب ـــم نوشـــت و  ـــورات را برای ت

کتاب هـــا نگشـــایم. چـــون  کـــه آن ُمهـــر را از  گرفـــت  ـــد، پیمـــان  ـــر فرزن ـــدر ب ـــر حـــِقّ پ ـــا ب و از مـــن بن
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گفتـــم: ›شـــاید پـــدرم دانشـــی را از مـــن پنهـــان داشـــته اســـت.‹ پـــس  ظهـــور اســـالم را دیـــدم، 

ــته ام.«  گشـ ــلمان  ــون مسـ کنـ ــم و ا ــش را در آن یافتـ ــد و اّمتـ ــی محّمـ ــودم و ویژگـ گشـ ــر را  آن ُمهـ

ــه: 316/3[ ]اإلصابـ

کعب األحبار 82 سـال داشـت1 و نشـانۀ دروغ در  که رسـول خدا؟ص؟ وفات نمود،  روزی 

کر  ی روایت کرده، آشـکار اسـت. او را همان سـخن کفایت کند که ابن عسـا بیشـینۀ آن چه و

ی بـا ذکـر سـند روایـت  یـخ مدینـة دمشـق: 260/5 ]365/17[( آورده و حدیـث ذی قربـات را از و )تار

کنـد آن چـه  کفایـت  کـه حافظـان آن را ناصحیـح شـمرده اند. نیـز او را  کـرده؛ همـان حدیثـی 

کـه بـه عمـر و عثمـان خبـر داد  ی آورده  سـیوطی )الخصائـص الکبـرٰی: 31/1 ]54/1[( از حدیـث و

کشـته خواهد شـد. با  که عثمان مظلومانه  که خالفت آن دو در تورات یاد شـده و در آن آمده 

همۀ این ها، این مژده در اّیام مسـلمانی اش از او صدور نیافته و شـاید پیش از مسـلمانی اش 

چنیـن گفتـه اسـت. در نتیجـه، سـخنش قبول نشـود و حدیثـش تصدیق نگردد.

گـر ایـن خـواب و خیال هـا راسـت و درسـت باشـد، چـرا ابوبکـر بـا هیـچ یـک از  وانگهـی ا

کـه وزیـر و خلیفـۀ رسـول خـدا؟ص؟ خواهـد شـد،  صحابـه از آن مـژدۀ بحیـرا در بـارۀ خویـش 

ی در خانه هـای پیامبـر؟ص؟ بـر زبان هـای ایشـان بچرخـد و دل هاشـان  سـخن نگفـت تـا ذکـر و

ی ایـن سـخن را بـا  گـردد و مجلس هاشـان بـه یادکـرِد او روشـنی یابـد؟ و یـا شـاید و تسـلیم او 

گرفتنـد، پـس بـه محّدثـان و نیـز هیـچ یـک از  صحابـه در میـان نهـاد؛ اّمـا ایشـان آن را نادیـده 

که نوبت به غلّوورزان در فضیلت ها  کتاب های »صحیح« و »مسـند« نرسـید تا آن  صاحبان 

برابـر حقیقت هـای تردیدناپذیـر  م در 
ّ
گزارشـی مسـل در روزگاران بعـد رسـید و آن را همچـون 

کردند؟ وانمود 

تــا  ی  و پــس  باشــد،  بــوده  آورنــده  اســالم  نخســتین  ابوبکــر  نظرپردازی هــا،  آن  بــا  گــر  ا

کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــوده اســت: »بــه راســتی 7 ســال  کجــا بــوده  پایــان ســال هفتــم بعثــت 

ْسد الغابه ]487/4[؛ تهذیب الّتهذیب ]393/8[�
ُ
1. بنگرید به: اإلصابه ]316/3[؛ أ
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کســی جــز  کــه  فرشــتگان بــر مــن و علــی درود می فرســتادند؛ زیــرا مــا نمــاز می گزاردیــم، حــال آن 

مــا نمــاز نمی خوانــد.«1؟

حدیث هایـی  بـوده،  آورنـده  اسـالم  نخسـتین  امیرالمؤمنیـن  کـه  زمینـه  ایـن  در  اّمـا  و 

ـد 
ّ
کـه آن هـا را در مجل صحیـح از رسـول خـدا؟ص؟ و نیـز از موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ رسـیده 

کـه علـی  کردیـم  کتـاب آوردیـم و بیـش از 60 حدیـث از صحابـه و تابعیـن ذکـر  سـوم از همیـن 

نخسـتین اسـالم آورنـده و مـرد نمازگـزار و ایمـان آورنـده بـود. در همـان جـا، روایـت صحیـح 

گـر ابوبکـر نخسـتین اسـالم  کـه ابوبکـر در پـِی بیـش از 50 مـرد اسـالم آورد. ا طبـری را آوردیـم 

کـه  آورنـده بـود و پیـش از والدت علـی؟ع؟ بـه پیامبـر؟ص؟ ایمـان داشـت، پـس کجـا بـود آن روز 

کـه خـدا  کسـی نیسـت  ی زمیـن جـز ایـن سـه تـن  گفـت: »بـر رو عّبـاس بـه عبـداهلل بـن مسـعود 

کر: 318/1 ]266/3[( یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا کنـد: محّمـد و علـی و خدیجـه.«؟ )تار را عبـادت 

کـه آن حدیث هـای  پـس در ایـن حـال، هیـچ یـک از غلـّوورزان در فضیلت هـا را نرسـد 

ی و صحابـۀ نخسـت و پیـروان ایشـان بـه نیکـی را  ک و صحیـح از پیامبـر بزرگـوار و وصـّی پـا

کسـی بیـش از »کعـب«2  کـه او  کعـب اسـتناد نماینـد؛  گذارنـد و در برابـر آن هـا، بـه روایـت  وا

اهـل  آرزوهـای  بـه  نـه  و  اسـت  آرزوهـای شـما  بـه  »نـه  نگـردد!  اثبـات  بـا »کعب« هـا  و حـق  نیسـت 

کـه مبـادا تـو را فریـب دهنـد!«  کتـاب.« ]نسـاء/123[ »و از هوا هـا و آرزوهاشـان پیـروی مکـن و از آنـان بپرهیـز 

]مائـده/49[

13. ابوبکر؛ سالمندترین صحابی پیامبر

کـه  کرده انـد  بـّزار بـا سـندی حسـن، از انـس روایـت  ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـرٰی: 202/3[ و 

سـالمندتریِن اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر صّدیق و سـهیل بـن عمرو بن بیضـاء بودند. این 

ْسـد الغابـه: 370/2 ]478/2[( بـا ذکـر 
ُ
را ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 576/1 ]قسـمت دوم/668[(؛ و ابن اثیـر )أ

کتاب: 224-220/3� 1. بنگرید به: همین 

ـف بـرای تحقیـر وی، در ایـن جـا »کعـب« را بـه معنـای لغـوی بـه کار بـرده کـه بـه معنـای اسـتخوان پـا یـا تـاس 
ّ
2. جنـاب مؤل

تخته نـرد اسـت. )ن.(
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گفتـه اسـت: »ایـن  کـرده و  کرده انـد و حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 60/9( از آن یـاد  سـند روایـت 

حدیـث را بـّزار روایـت نمـوده و سـندی حسـن دارد.« نیـز ابن َحَجـر )اإلصابـه: 85/2( آن را روایـت 

که یا برادر او و یا خود وی است. همچنین سیوطی )تاریخ  نموده و به جای سهیل، سهل آورده 

الخلفاء: ص73 ]ص100[( آن را به نقل از ابن سعد و بّزار آورده است.

یعنـی  اسـت؛  روحّیـات ممکـن  در  یـدن  غلّو ورز کـه  تصـّور می کردیـم  مـا  گویـد:  امینـی 

ماننـد  و  تقـوا  و  دانـش  همچـون  نیسـتند،  درک  قابـل  آشـکار  حّس هـای  بـا  کـه  چیزهایـی 

یـدن در چیزهـای آشـکار و دیدنـی، از لحـاظ منطقـی روا نیسـت و دروغ  اّمـا غلّو ورز آن هـا. 

بـا آن رسـوا می شـود. ]آری؛  بـه زودی روشـن می گـردد و دروغگـو  فـرد غلّوپیشـه در آن زمینـه 

گاهی ما رسـاندند  کـه کتاب هـای سـیره چنین سـخنانی را به آ چنیـن تصـّور می کردیـم[ تـا آن 

اصحـاب  سـالمندتریِن  ابوبکـر  کـه  َکنـد  می آ سـخن  ایـن  از  را  دهانـش  مـردی  کـه  دیدیـم  و 

کـه از  کسـان را می یابـد  کـه در فرهنگ نامه هـای صحابـه، بسـیاری  پیامبـر؟ص؟ بـوده، حـال آن 

گروهـی از اینـان را نـام می بریـم: کنـون  ابوبکـر بسـی سـالمندتر بوده انـد. ا

کنـدی. وی پـس از اسـالم آوردن، روزگاری دراز زیسـت  1. امانـاة بـن قیـس بـن شـیبان 

گویند که در 320 سالگی درگذشت؛ چنان که در اإلصابه )63/1( آمده است. و 

2. امـد بـن ابـد َحْضَرمـی. وی هشـام بـن عبدمنـاف و امّیـة بـن عبدشـمس را درک نمـوده 

کـه در روزگار معاویـه 300 سـال داشـت. )اإلصابـه: 63/1( گوینـد  بـود و 

3. انس بن مدرک ابوسـفیان خثعمی. وی همراه علی کشـته شـد و در روزگار جاهلّیت، 

بزرِگ خثعمیان بود. او 154 سـال زیسـت. )اإلصابه: 72/1 (

4. اوس بـن حارثـۀ طائـی، پـدِر خریـم از صحابـۀ رسـول خـدا؟ص؟ . او 200 سـال زیسـت کـه 

بیشـینۀ آن در روزگار جاهلّیـت بـود. )اإلصابـه: 82/1 (

بی این سرودۀ وی را آورده است:
ْ
5. ثور/ثوب بن تلده. ابن َکل

که باشد، می میرد. کند، هر چه  که 90 تا حّتی 200 سال هم زندگی  مردی 
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یسـت.«  ز چقـدر  یـه،  معاو نـزد  بیـت  ایـن  سـرودن  از  پـس  »ندانـم  اسـت:  گفتـه  سـپس 

)206/1 )اإلصابـه:  داشـت.  سـال   120 بـدر  روز  در  کـه  گفته انـد 

که اسالم آورد. )اإلصابه: 235/1( 6. جعد بن قیس مرادی. 100 ساله بود 

7. حّسـان بن ثابت انصاری. 60 سـال در روزگار جاهلّیت و 60 سـال نیز در دورۀ اسـالم 

یست. )اإلصابه: 326/1( ز

8 . حکیـم بـن حـزام اسـدی، بـرادرزادۀ خدیجـه همسـر پیامبـر؟ص؟ � 23 سـال پیـش از 

عـام الفیـل زاده شـد و در 120 سـالگی درگذشـت. )اإلصابـه: 349/1(

9. حمـزة بـن عبدالمّطلـب، عمـوی پیامبـر بزرگـوار. دو یـا چهار سـال پیـش از پیامبر؟ص؟ 

زاده شد. )اإلصابه: 353/1(

ی تـا روزگار پیامبـر هنـوز زنـده بـود و[ نوادگانـش  10. حنیفـة بـن جبیـر بـن بکـر تمیمـی. ]و

پیامبـر؟ص؟ را درک نمودنـد و صحابـۀ رسـول خـدا بودنـد و در آن هنگام موی صورتشـان برآمده 

که در اإلصابه )359/1( آمده است. بود؛ چنان 

یســـت.  ــال ز ی 120 سـ ــری )د.54(. و ــن ابی قیـــس عامـ ــّزی بـ ــن عبدالعـ 11. حویطـــب بـ

)اإلصابـــه: 364/1(

12. حیـدة بـن معاویـۀ عامـری. هنگامی که درگذشـت، هـزار مرد و زن از بـرادرزادگان وی 

بودنـد. او در حالـی کـه بـه سـّن مـردان رسـیده بـود، عبدالمّطلـب بـن هاشـم، جـّد پیامبـر؟ص؟ را 

درک کـرده بـود. )اإلصابـه: 365/1(

یـة بـن ابی سـفیان 140 سـال داشـت. در  کعـب عبسـی. در زمـان معاو 13. خنابـة بـن 

ی آمـده اسـت: اإلصابـه )463/1( ایـن سـروده از و

گفتند: چند تار مو بیشتر در سرت نمانده است. که مرا  به 140 سالگی رسیدم، تا آن جا 

کـه اسـالم را درک نمـود.  کهنسـال بـود  لـی، ابوخـراش. پیرمـردی 
َ

14. ُخویلـد بـن مـّرۀ ُهذ

)465/1 )اإلصابـه: 
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ی هاشـمی. از عمویش عّباس  15. ربیعـة بـن حـارث بـن عبدالمّطلب بن هاشـم، ابوارو

که از او یاد خواهد شـد، سـالمندتر بود. )اإلصابه: 506/1(

یست. )اإلصابه: 52/2( 16. سعید بن یربوع قرشی مخزومی )د.54(� 124/120 سال ز

که نزد پیامبر؟ص؟ آمد و اسالم آورد. کهنسال بود  17. سلمۀ سلمی. پیرمردی 

18. سـلمان ابوعبـداهلل فارسـی )د.36/33/32(. ابوشـیخ از عّبـاس بـن یزیـد روایـت 

کـه 250 سـال  اّمـا در ایـن  یسـت.  کـه سـلمان 350 سـال ز گوینـد  نمـوده اسـت: »دانشـوران 

زندگـی نمـود، تردیـد ندارنـد.« )اإلصابـه: 62/2(

19. ابوسفیان قرشی اموی. 12 سال و چند ماه از ابوبکر سالمندتر بود. )اإلصابه: 179/2(

که اسالم را درک نمود و به آن  کهنسال بود  20. صرمة بن انس ابوقیس اوسی. پیرمردی 

که در اإلصابه )183/2( آمده، این سروده از او است: گروید. نزدیک به 120 سال زیست و چنان 
که 90 سال زیسته ام و نیز 10 سال و سپس 8 سال دیگر. چنینم در نظر آمد 

اّما آن را پس از آن که گذشــت و شــمردم، جز شــب هایی از روزگار ]تار[ به حســاب نیاوردم.

کـه اسـالم را درک نمـود و بـدان  کهنسـالی بـود  21. صرمـة بـن مالـک انصـاری. در سـّن 

)183/2 )اإلصابـه:  پیوسـت. 

کهنسال بود. )اإلصابه: 221/2( کنانی. در حّجة الوداع پیری  22. طارق بن مرقع 

کـه در روزگار جاهلّیـت، عمـر را از پیامبـرِی رسـول  یـد حارثـی. او بـود  23. طفیـل بـن ز

خـدا؟ص؟ خبـر داد و در آن روز 160 سـال داشـت. )اإلصابـه: 224/2(

یست. )اإلصابه: 246/2( ی 120 سال ز 24. عاصم بن عدّی عجالنی )د.45(. و

25. عّباس بن عبدالمّطلب، عموی پیامبر بزرگوار. دو یا سـه سـال پیش از رسـول خدا 

زاده شد. )اإلصابه: 271/2(

کــه اســالم را درک نمــود.  کهنســال بــود  26. عبــداهلل بــن حــارث بــن امّیــه. پیرمــردی 

)291/2 )اإلصابــه: 
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27.  َعدّی بن حاتم طائی. پس از سال 60 درگذشت و چنان که ابوحاتم سجستانی آورده، 
به 180 سالگی رسید یا چنان که در سخن خلیفه آمده، 120 سال زیست. )اإلصابه: 468/2(

کـه اسـالم را درک نمـود و  28.  َعـدّی بـن وداع َدْوسـی. از مـردان روزگار جاهلّیـت بـود 
یسـت. )اإلصابـه: 472/2( یـد و در نبردهـا شـرکت جسـت و 300 سـال ز گرو بـدان 

کـه  گویـد: »ندانـم  29. عمـرو بـن ُمَسـّبح1 طائـی. در 150 سـالگی درگذشـت. ابن ُقَتیبـه 
پس از وفات پیامبر درگذشت یا پیش از آن.« )اإلصابه: 16/3(

او پرسـید: »ای فضالـه! چنـد سـال داری؟«  از  یـه  یـد عدوانـی. معاو ز بـن  30. فضالـة 
)214/3 )اإلصابـه:  »120سـال.«  گفـت: 

یـا رسـول خـدا؟«  از او پرسـید: »تـو بزرگ تـری  َعّفـان  بـن  31. قبـاث بـن اشـیم. عثمـان 
)اإلصابـه: 221/3( او سـالمندترم.«  از  مـن  و  اسـت  بزرگ تـر  مـن  از  »رسـول خـدا  گفـت: 

کـرد و 150 سـال  کـه اسـالم را درک  کهنسـال بـود  32. قـردة بـن نفاثـۀ سـلولی. پیرمـردی 
کـه در اإلصابـه )231/3( آمـده، ایـن بیـت از او اسـت: یسـت. چنـان  ز

کنون پیری و اسام هر دو به من روی آوردند. جوانی ]از من[ جدا شد و به آن اعتنایی نکردم. ا

ی در 160/157/140 سـالگی  کالبـی جعفـری )د.41(. و 33. لبیـد بـن ربیعـة بـن عامـر 
درگذشـت. )اإلصابـه: 326/3(

34. لجالج غطفانی. در 70 سالگی بر پیامبر وارد شد و 120 سال زیست. )اإلصابه: 328/3(

کـه تـا  کعـب. از شهسـواران عـرب در روزگار جاهلّیـت بـود  35. مسـتوعز بـن ربیعـة بـن 
یسـت و 330/320 سـال عمـر نمـود. )اإلصابـه: 492/3( یـه ز روزگار معاو

کـه بـه دسـت پیامبـر اسـالم آورد.  کهنسـال بـود  یـة بـن ثـور بکائـی. پیرمـردی  36. معاو
بـود. کـه 100 سـاله  از فرهنگ نامه هـا آمـده  )اإلصابـه: 156/1( در برخـی 

130 سـال داشـت؛  37. منقـذ بـن عمـرو انصـاری. در زمـان زندگانـی رسـول خـدا؟ص؟ 

ْسد الغابه ]273/5[ آمده است.
ُ
که در أ چنان 

1. در اإلصابه )16/3( چنین آمده؛ اّما در معارف ابن قتیبه )ص136 ]ص314[( »مسیح« آمده است.
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یســت و در 230/225 ســالگی  38. نابغــۀ جعــدی. در روزگار جاهلّیــت 200 ســال ز

کــه در اإلصابــه )538/3( آمــده، ایــن ســروده از او اســت: درگذشــت. چنــان 
گورم؟ که من صاحب فرزندان بسیار و سالخورده و پا به  کرده اند  که بنی اسد اّدعا  ها 

که از جوانان روزگار زکام شتران هستم.1 کسی در بارۀ من پرسد، بداند  گر  ا

گذشته است. که در آن به دنیا آمده ام، 100 و 10 و 2 سال  از سالی 

که شمشیر یمنی را. گردش روزگار مرا هنوز باقی نهاده، چنان 

یست و این سروده از او است: گوید: »200 سال ز ابوحاتم 
کردی؟‹ کرده ای و پیش بتان ماده بز قربانی  أمامه پرسید: ›چه مّدت عمر 

گفتــم: پیــش از مســتقر شــدن او ]= امامــه[ در عــکاظ، مــن در آن جــا حاضــر بــودم و آن هنــگام 
از جوانــان بــه شــمار می رفتــم.

و منذر بن محّرق در فرمانروایی اش بود و نیز در نبرد هجائن الّنعمان حضور داشتم.

کوبندۀ قرآن خوانده می شد. که احمد با هدایت آمد و آیات  چندان زیستم 

کــه نــه محــروم می کــرد  کــردم؛ جامــه ای از عطــای پیامبــر  گشــاد بــه تــن  در اســام نیــز جامــه ای 
و نــه مّنــت می نهــاد.«

39. نوفل بن حارث بن عبدالمّطلب هاشمی، عموزادۀ پیامبر بزرگوار. وی سالمندتریِن 

کـه از آن هـا یـاد شـد،  اسـالم آورنـدگان از بنی هاشـم، حّتـی دو عمـوی پیامبـر، حمـزه و عّبـاس 

بود. )اإلصابه: 577/3(

یـة بـن عـروۀ دؤلی. از کسـانی بود که 60 سـال در روزگار جاهلّیت و 60  40. نوفـل بـن معاو

یستند. )اإلصابه: 578/3( سـال در دوران اسالم ز

ی سـالمندتر  گزیـر از و کـه نا پیـش از همـۀ اینـان، ابوقحافـه، پـدر خـود خلیفـه، قـرار دارد 

را  کـه رسـول خـدا؟ص؟  کم سـن تر نکـرده باشـد، چنـان  از پسـرش  را  او  گـر اعجـاْز  ا البّتـه  بـود، 

کم سـن نمـود و او را جوانـی ناشـناس در برابـر ابوبکـِر سـالمندتر از او سـاخت!

در بـارۀ شـرح حـال ایـن یـاد شـدگان بنگرید بـه: المعـارف ابن ُقَتیبـه؛ معجـم الّشـعراء مرزبانی؛ 

کشته بود؛ پس فصلی از تاریخشان به شمار رفت. )ع.( گیر آمده و شتران بسیاری را  1. این بیماری به صورت فرا
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ْسد الغابه تألیف ابن اثیر؛ البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر؛ اإلصابه تألیف ابن َحَجر؛ 
ُ
االستیعاب ابوعمر؛ أ

هب ابن عماد حنبلی.
ّ

مرآة الجنان یافعی؛ شذرات الذ

کـه بـه نام هاشـان دسـت یافتیـم و سـالمندتر  اینـان شـماری از صحابـۀ نخسـتین بودنـد 

کـه  کـه از همـۀ این هـا چشـم بپوشـیم؛ پـس چـرا از ایـن قـوم نپرسـیم  گیریـم  از ابوبکـر بوده انـد. 

کـه سـالیان  سـالمند بـودن چـه فضیلتـی دارد؟ آیـا در میـان اّمت هـا و نسـل ها کسـانی نبودنـد 

کـه برخـی آراسـته بـه فضیلت هـا و برخـی بی بهـره از آن بودند؟ هر  یسـتند، حـال آن  بـس دراز ز

گاه یکـی از ایشـان سـتوده شـود، بـا کارهـای نیکـش سـتایش می گـردد و نه با درازنـاِی عمرش. 

گاه  عْمر خلیفه هر چه دراز بوده باشـد، بیشـینۀ آن در زمان جاهلّیت سـپری شـده اسـت. آن 

گذشـت  کتـاب )220/3(  گشـت، خلیفـه 38 سـال داشـت و در همیـن  کـه پیامبـر؟ص؟ مبعـوث 

کسـی جـز علـی امیرالمؤمنیـن همـراه پیامبـر نمـاز نمی گـزارد. پـس ابوبکـر  کـه تـا هفـت سـال، 

کـه در 63 سـالگی درگذشـت، تنهـا 18  هنـگام اسـالم آوردن 45 سـاله بـود و بـا نظـر بـه ایـن 

ی می توانسـته بـه افتخاراتـی  سـال در مسـلمانی بـه سـر ُبـرد و تنهـا در همیـن سـالیان پسـین، و

گـردد؛ اّمـا آیـا بدان هـا آراسـته گشـت؟ آراسـته 

توّجـه  درخـور  هدفـی  ابوبکـر  سـالمندِی  بـرای  قـوم  ایـن  مـن،  گمـان  بـه  کـه  آن   نهایـت 

کـه  کـه سـنگ بنـای خالفـت راشـدین را چیزهایـی قـرار داده انـد  و اهتمـام ندارنـد، جـز ایـن 

کـه خـون هیـچ کـس بـر گردنـش نبود  یکـی از آن هـا ایـن اسـت: ابوبکـر پیرمـردی کارآزمـوده بـود 

ی را سـالمندتر از پیامبر؟ص؟ شـمرده اند  تـا از او کینـه بـه دل گیرنـد. بـر همیـن پایـه بود که گاه و

پیرمـردی  را  ی  گاه و و  دانسـتید _  زمینـه  ایـن  در  را  کتـاب )ص270( حقیقـت  همیـن  در  _ کـه 

کتـاب  سرشـناس و پیامبـر را جوانـی ناشـناخته خوانده انـد _ کـه در ایـن زمینـه نیـز در همیـن 

یافتید _ و گاهی او را سـالمندتریِن صحابه شـمرده اند تا کسـی سخنشان  )ص257( حق را در

را چنین نقض نکند که در میان اصحاب پیرانی بوده اند که همگی از امام امیرالمؤمنین؟ع؟ 

286/7سـالخورده تر بـوده و سـران و بزرگانـی در میانشـان بـه چشـم می خورده انـد. اّمـا آنـان ندانسـتند 
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که از ابوبکر سـالمندتر  گاه می سـازد  کسـانی آ که آیندۀ روشـنگر به  زودی پژوهندگان را در بارۀ 

و آزموده تر و شرافتمندتر و در اسالم پیشاهنگ تر بوده اند.

14. ابوبکر در کفۀ ترازو

یـخ بغـداد: 78/14( از طریـق عبداهلل بن احمـد بن حنبل، از هذیل،  خطیـب بغـدادی )تار

از  عبدالّرحمـان،  بـن  قاسـم  از  یـد1،  ز بـن  علـی  از  زحـر،  بـن  عبیـداهلل  از  یزیـد،  بـن  مطـرح  از 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »بـه بهشـت درآمـدم و در آن، برابـر خویـش  ابوامامـه روایـت نمـوده 

گفـت: ›]آوای[ بـالل اسـت.‹ پـس رهسـپار شـدم  گفتـم: ›ایـن چیسـت؟‹   آوایـی شـنیدم. 

کم تریـِن  کـودکان مسـلمانان؛ و  کـه بیشـینۀ بهشـتیان یـا مهاجـران فقیـر هسـتند و یـا  و دیـدم 

 آنـان را از ثروتمنـدان و زنـان یافتم ... سـپس از یکـی از درهـای بهشـت دومیـن بیـرون شـدیم 

کفـۀ دیگـر  و در آسـتانۀ در، ترازویـی برایـم آورده شـد و در آن قـرار داده شـدم. اّمـت مـن نیـز در 

کفه ای نهادند  کرد. سـپس ابوبکر را آوردند و در  کفۀ من سـنگینی   آن ترازو قرار داده شـدند و 

و آن گاه، همـۀ اّمتـم را آورده، در کفـۀ دیگـر نهادنـد و کفـۀ ابوبکر سـنگین تر شـد. سـپس عمر را 

کـرد.  کفـۀ عمـر سـنگینی  کفـۀ دیگـر قـرار دادنـد و  کفـه ای نهـاده، همـۀ اّمتـم را در  آوردنـد و در 

آن گاه، آن تـرازو را بـه آسـمان برکشـیدند.«

کرده است. این روایت را حکیم ِترِمذی )نوادر األصول: ص288 ]153/2[( یاد 

راویان حدیث

کوفی. 1. مطرح بن یزید 

ی اعتبـار نـدارد، ابوزرعه حدیثش را  کـه و کـرده  یـخ: 569/2[ نقـل  دوری از ابن معیـن ]الّتار

گفتـه اسـت: »قـوی نیسـت و حدیثـش  ضعیـف شـمرده و ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 409/8[ 

ضعیـف اسـت و حدیث هایـی از ابن زحـر، از علی بن یزیـد روایت نموده که ندانم مصیبتش 

یـخ الکبیـر: 301/6؛ تهذیـب الکمـال فـی أسـماء  1. در مأخـذ چنیـن اسـت؛ اّمـا صحیـح »یزیـد« اسـت. ]بنگریـد بـه: الّتار
الرجـال: 178/21. )غ.([
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409 حدیثهایغلّوآمیزیاقّصههایخرافهآلود

کـرده که اّد  عـا نموده اند ایـن مصیبت از  از او اسـت یـا علـی بـن یزیـد.« آجـری از ابـوداوود نقـل 

ضعیـف  را  او  ص227[  المتروکیـن:  و  الّضعفـا  ]کتـاب  نسـائی  اسـت.  یزیـد  بـن  علـی   جانـب 

ی  و بی اعتبـار شـمرده و ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 449/6[ گفته اسـت: »از آن چه و

از ابن زحـر روایـت نمـوده، دوری ورزنـد و ضعـف در حدیثـش آشـکار اسـت.« )میـزان اإلعتـدال: 

174/3 ]123/4[؛ تهذیب الّتهذیب: 171/10 ]155/10[(

2. عبیداهلل بن زحر افریقی.

چنـان کـه در میـزان االعتـدال ]6/3[ آمده، ضعیف بودنش مورد اجماع اسـت. احمد ]الجرح 

گفتـه اسـت: »وی اعتبـار  و الّتعدیـل: 315/5[ او را ضعیـف دانسـته و ابن معیـن ]الّتاریـخ: 426/4[ 

گفتـه اسـت: »حدیثـش بـس زشـت   نـدارد و همـۀ حدیثـش نـزد مـن ضعیـف اسـت.« مدینـی 

کم حدیث وی را سسـت شـمرده و ابن عدّی ]الکامل فی ضعفاء الّرجال:  و ناپذیرفتنی اسـت.« حا

کـه از وی پذیرفتـه نشـود.« ابومسـهر  325/4[ گفتـه اسـت: »در حدیث هایـش چیزهایـی هسـت 

دانسـته  ضعیـف  را  او  داَرُقْطنـی  اسـت.«  بسـیار  مشـکل  حدیث هـای  »دارای  اسـت:   گفتـه 

گویـد: »حدیث هـای سـاختگی را بـه راویـان قابـل اعتمـاد  و ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 62/2[ 

گزاف و ناهنجار بافته؛ و چون  نسـبت دهد. پس هرگاه از علی بن یزید روایت نموده، سـخنان 

گردند، متن آن  در سند روایتی، عبیداهلل بن زحر و علی بن یزید و قاسم بن عبدالّرحمان جمع 

خبر چیزی جز ساختۀ دست خودشان بیش تر نیست.« )تهذیب الّتهذیب: 13/7 ]12/7[(

که این هر سـه در سـندش  گوید: این روایت از جملۀ همان حدیث هایی اسـت  امینی 

جمع شـده اند؛ پس از سـاخته های دسـت خودشان است.

3. علی بن یزید ألهانی.

ضعیـف  ابوامامـه  از  قاسـم،  از  یزیـد،  بـن  علـی  حدیث هـای  »همـۀ  گویـد:  ابن معیـن 

هستند.« یعقوب حدیث وی را سست و او را دارای روایت های زشت و ناپسند فراوان شمرده 

اسـت. جوزجانـی گویـد: »چندیـن تـن از پیشـوایان را دیـدم که حدیث هایی را کـه عبیداهلل بن 
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زحـر از وی روایـت نمـوده، مـردود شـمرده اند.« ابوزرعـه او را غیـر قـوی دانسـته و ابوحاتـم ]الجـرح 

]الّتاریـخ الکبیـر:  و الّتعدیـل: 208/6[ حدیثـش را ضعیـف و زشـت و ناپسـند شـمرده و بخـاری 

گویـد: »وی  مـج6/ج301/3[ نیـز همیـن بـاور را دارد. نسـائی ]کتـاب الّضعفـا و المتروکیـن: ص180[ 

ثقـه نیسـت و حدیثـش مـردود اسـت.« ازدی و داَرُقْطنـی ]الضعفـاء و المتروکیـن: ص312[ و برقـی 

گفتـه اسـت:  کـم حدیثـش را بی اعتبـار شـمرده و سـاجی  او را مـردود دانسـته اند. ابواحمـد حا

 »همـۀ دانشـوران بـر ضعـف وی همداسـتانند.« ابوُنَعیـم حدیثـش را زشـت و ناپسـند دانسـته 

و ابن َحَجـر گویـد: »وی بـه حدیث سـازی مّتهـم اسـت.« )میـزان اإلعتـدال: 240/2 ]161/3[؛ تهذیـب 

الّتهذیـب: 13/7 و 369 ]12/7 و 346[(

4. قاسم بن عبدالّرحمان شامی.

ــند  ــت و ناپس ــای زش ــن حدیث ه ــت: »ای ــه اس گفت ــال: 565/1[  ــة الّرج ــل و معرف ــد ]العل احم

کرده انــد، از آن دســته حدیث هــای زشــت و ناپســندند  کــه جعفــر و بشــر و مطــرح از او روایــت 

ــد:  گوی ــرم  ــت.« اث ــم اس ــب قاس ــان از جان ــتی و ناپسندی ش ــد و زش ــت نماین ــه روای ــراد ثق ــه اف ک

»احمــد نادرســتِی ایــن روایت هــا را بــه قاســم نســبت داده و مــن نیــز اعتقــادی جــز ایــن نــدارم.« 

کــه مصیبــت ایــن روایت هــا تنهــا از جانــب قاســم اســت. غالبــی  کــرده   حّرانــی از احمــد نقــل 

»او  گویــد:  المجروحیــن: 211/2[  ]کتــاب  ابن حّبــان  و  ناپســند شــمرده  و  زشــت  را  حدیــث وی 

روایت هــای مشــکل از صحابــه آورده اســت.« )میــزان اإلعتــدال: 34/2 ]373/3[؛ تهذیــب الّتهذیــب: 

)]289/8[  323/8

گفتـه اسـت: »آن را احمـد  کـرده و  ایـن حدیـث را َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 59/9( نیـز یـاد 

کرده انـد و در روایـت آن دو مطـرح  ]المسـند: 346/6[ و َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 214/8[ روایـت 

کـه همـگان بـر ضعیـف بودنـش اجمـاع دارنـد.« یـاد و علـی بـن یزیـد ألهانـی هسـتند  بـن ز

یـان چنیـن  راو از نظـر سـند و  ایـن روایـت  کـه می بینیـد، جایـگاه  گویـد: چنـان  امینـی 

است؛ اّما َهیَثمی متن آن را مایۀ ضعفش شمرده است! بنگرید به: مجمع  الّزوائد: 59/9�

)386(
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15. توّسل یافتن خورشید به ابوبکر

پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »در شـب معـراج، همـه چیـز را بـه من نشـان دادند، حّتی خورشـید را. 

ی پرسـیدم. خـدای تعالـی او را بـه سـخن درآورد؛  مـن بـه او سـالم دادم و در بـارۀ کسـوفش از و

کـه هـر جـا خداونـد خواهـد، روان  گفـت: ›همانـا خـدای تعالـی مـرا بـر چرخـی قـرار داده  پـس 

یـا می افتم.  شـود. پـس بـه دیـدۀ اعجـاب در خویـش می نگـرم و آن چـرخ مرا می لغزاَنـد تا در در

کـه یکـی می گویـد: خـدای یکتـا، خـدای یکتـا؛ و دیگـری می گویـد:  آن گاه، دو تـن را می بینـم 

از  مـرا  او  و  می جویـم  توّسـل  تعالـی  خـدای  بـه  دو  آن  بـا  پـس  گفـت.  راسـت  گفـت،  راسـت 

کـه می گوید: خدای  کسـوف می رهانـد. می گویم:“پـروردگارا! آن دو کیاننـد؟” می فرمایـد:“آن 

کـه گویـد: راسـت گفـت، راسـت گفـت؛  یکتـا، خـدای یکتـا؛ محبوبـم محّمـد؟ص؟ اسـت و آن 

ابوبکر صّدیق است.”‹« )نزهة المجالس: 184/2(

در بارۀ این روایت، تنها دانشمندان نجوم، خواه پیشینیان و خواه امروزیان، را به داوری 

ـد )ص238( از چرخـی سـخن گفتیـم کـه خورشـید را می کشـد و در این 
ّ
می طلبـم. در همیـن مجل

گـو نمودیـم. کاش دانشـوران نجـوم ایـن روایـت را بررسـی می کردنـد و  کفایـت گفـت و  زمینـه بـه 

یا پدید  دانشـی سرشـار از آن برمی گرفتنـد و درمی یافتنـد کـه کسـوف بـا فرورفتـن خورشـید در در

می آیـد، آن هـم بـه کیفـر ایـن کـه خودبینانـه بـه خویشـتن نظـر نمـوده؛ و سـپس بـا توّسـل، روشـن 

می شـود! شـاید آینـدۀ روشـنگر کسـی را پیـش کشـد کـه راز خسـوف ماه را نیـز به اّمـت بیاموزاند 

و موجـب فرح بخشـی مجالـس1 گردد!

کنون سؤال هایی فراوان پیش می آید؛ از جمله: ا

1. کسوف تنها ویژۀ این اّمت و زمان زندگانی ابوبکر نیست. پس قبل از زاده شدن وی، چه 

گوید؟ نیز  کسی این را  گفت«؟ و پس از وفات وی، چه  گفت، راست  کسی می گفت: »راست 

پیش از او خورشید به چه کسی توّسل می جست و پس از او به چه کس توّسل جوید؟

گزارش شده است. )م.( کتاب »نزهة المجالس« که این روایت در آن  1. تلمیحی است لطیف به نام 
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2. ابوبکـر کجـا می گفـت: »راسـت گفـت، راسـت گفـت«؟ آیـا در جـای خویـش و چنـان 

خورشـید  گـوش  بـه  را  آن  اعجـاز  بـا  و  می گفـت  چنیـن  می شـنیدند،  و  می دیدنـد  مـردم  کـه 

کـه هنـوز بـا هیچ سـاحلی معّین نشـده که کجا اسـت، حضور  یـا  می رسـاْند؟ یـا در کنـار آن در

می یافـت و از مـردم پنهـان می گشـت و بـا شـکافتن عـادت و اعجـاز، طـّی مسـافت می نمـود؟ 

کالبـد  ی روایـت نشـده اسـت؟ یـا خـودش می رفـت و  پـس چـرا ایـن ماجـرا حّتـی یـک بـار از و

مثالـی اش را میـان مـردم می نهـاد و آنـان می پنداشـتند که خود او اسـت؟ یا خـودش در آن جا 

که خود او است؟ گمان می کرد  کالبد مثالی اش را می فرستاد و خورشید  می ماند و 

3. گیریـم کـه خورشـید دارای حیـات روحـی اسـت؛ آیـا دارای نفـس اّمـاره اسـت که او را 

کـه چنیـن نفسـی داشـته  بـه بـدی فرمـان دهـد تـا دچـار خودبینـی شـود؟ مـن ندانـم! بـه فـرض 

هـر  از  پـس  آیـا  می بینـد؟  کیفـری  سرکشـی  هـر  بـرای  و  می کنـد  سرکشـی  همـواره  چـرا  باشـد؛ 

کیفـر یـا چیـره شـدن هـوای نفـس، بـدان  کـردن آن  سرکشـی توبـه می کنـد و آن گاه، بـا فرامـوش 

پدیده هایـی  از  و  نیافـت  پایـان  معـراج  کسـوف در شـب  کـه  اسـت  پیـدا  بازمی گـردد؟  گنـاه 

گویـا در آن هنـگام، بـه رسـول خـدا؟ص؟ خبر مـی داده که  کـه تـا پایـان جهـان ادامـه دارد؛  اسـت 

گاه چـه  ایـن سـرکِش خـودآ پـس  ادامـه خواهـد داد.  بـه سرکشـی اش  کسـوف  همـواره در هـر 

کتـاب، بایـد از عهـدۀ ایـن پرسـش ها  ـف آن 
ّ
هنـگام توبـه می کنـد؟ مـن ندانـم! صفـوری، مؤل

یـدن در فضیلت هـا و  بـرون آیـد. آیـا بـرون می آیـد؟ مـن ندانـم! ایـن نیـز از جملـۀ همـان غلّو ورز

دوست داشتِن مایۀ نابینایی و ناشنوایی است!

16. ماده سگی مأمور از جّنیان

کـه مـردی از  از انـس بـن مالـک نقـل شـده اسـت: »نـزد رسـول خـدا؟ص؟ نشسـته بودیـم 

بـود. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›ایـن  کـه خـون از سـاق پا هایـش جـاری  اصحابـش آمـد، در حالـی 

بـه  گذشـتم؛ پـس مـرا  کنـار ماده سـگ فـالن منافـق  از  گفـت: ›ای رسـول خـدا!  چیسـت؟‹ 

ی در برابـر پیامبـر؟ص؟ نشسـت. چنـدی بعـد  زیـد.‹ پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›بنشـین!‹ و
َ
گ دنـدان 

)388(
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کـه خـون از سـاق پا هایـش جـاری بـود. پیامبـر؟ص؟  مـردی دیگـر از اصحابـش آمـد، در حالـی 

گذشـتم؛  کنـار ماده سـگ فـالن منافـق  گفـت: ›ای رسـول خـدا! از  فرمـود: ›ایـن چیسـت؟‹ 

زیـد.‹
َ
گ پـس مـرا بـه دنـدان 

یـم  پیامبـر؟ص؟ برخاسـت و بـه اصحابـش فرمـود: ›برخیزیـد تـا بـه سـراغ ایـن ماده سـگ رو

بـه او  بـا خـود شمشـیرش را برداشـت. چـون  و او را بکشـیم!‹ همگـی برخاسـتند و هـر یـک 

ی بزننـد، ماده سـگ در برابـر رسـول خـدا؟ص؟ افتـاد و بـا  رسـیدند و خواسـتند بـا شمشـیر بـر و

زبانـی روان و شـیوا گفـت: ›ای رسـول خـدا! مـرا نُکـش؛ که من به خدا و رسـولش ایمان دارم.‹ 

فرمـود: ›پـس چـرا ایـن دو مـرد را بـه دنـدان گزیـدی؟‹ گفـت: ›ای رسـول خـدا! من ماده سـگی 

کـه مأمـورم تـا دشـنام دهنـدگان ابوبکـر و عمـر را بـه دندان بگـزم.‹ پیامبر؟ص؟  از جّنیـان هسـتم 

گفتنـد: ›آری؛ ای رسـول  فرمـود: ›ای شـما دو تـن! آیـا سـخن ایـن ماده سـگ را نشـنیدید؟‹ 

خـدا! مـا نـزد خـدای؟زع؟ توبـه می کنیـم.‹« )عمـدة الّتحقیـق فـی بشـائر آل الّصّدیـق عبیـدی مالکـی: 

ص105 ]ص182[(

بـزرگ و در میـدان دلیـری چـه اسـتوار اسـت،  ایـن ماده سـگ چـه  گویـد: شـأن  امینـی 

کشـیدند! آیـا او  گشـت و اصحابـش شمشـیر  کـه بـرای نبـرد بـا او، پیامبـر؟ص؟ مهّیـا  تـا آن جـا 

یـان و سـپاهی انبـوه و بـزرگ؟ گمـان دارم آن دو تن که  ماده سـگ بـود یـا شـیر درنـده یـا شـیری ژ

گزیـد، از بـزدالِن صحابـه بودنـد؛ وگرنـه صحابـۀ دلیـر از شـیران نیـز  ایـن سـگ آنـان را بـه دنـدان 

پـروا نداشـتند، چـه رسـد بـه سـگان!

گزیـدن دیگـر دشـنام دهنـدگان  ایـن ماده سـگ جـز در بـارۀ آن دو مـرد بـرای بـه دنـدان 

کـه دیگر دیده نشـد  ابوبکـر در همـان روزگار و پـس از دوران پیامبـر و در روزگاران بعـد کجـا بـود 

ـف عمـدة الّتحقیـق فـی بشـائر 
ّ
کسـی را بـه دنـدان بگـزد و صدایـی از او برنیامـد؟ پـس بایـد مؤل تـا 

گـردد. البّتـه ایـن بـا چشم پوشـی از سـند خیالـی آن  آل الّصّدیـق بـرای حـّل ایـن مسـأله ها آمـاده 

روایـت اسـت.
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آن  زبـان  خداونـد  کـه  روز  آن  در  حاضـر  صحابـۀ  تـا  گشـت  سـبب  چیـز  چـه  وانگهـی 

کنـدن ایـن فضیلـت بلنـد، زبـان بربندنـد،  گشـود، از پرا ماده سـگ را بـه رسـایی و شـیوایی 

کـه انگیـزه بـرای نقـل چنیـن چیزهایـی بسـیار بـود؟ چـه چیـز حافظـان و پیشـوایان  حـال آن 

کـه در کتاب های  حدیـث و سیره نویسـان را از روایـت نمـودن ایـن سـخن غافـل نمـود؟ کسـی 

کتاب هـای نشـانه ها و دلیل هـای  »صحیـح« و »مسـند« و فضیلت نامه هـا و سـیره نامه ها و 

گذشـت  از  پـس  کـه  گاه  آن  تـا  نمی یابـد  حدیـث  ایـن  از  نشـانی  ورزد،  جسـت وجو  نبـّوت 

بـن  انـس  بـه  را  ایـن دروغ  و  بـه خانـدان صّدیـق چنیـن مـژده ای داد  روزگاری دراز، عبیـدی 

مالک بربست!

یدن در فضیلت ها چنین می شود؟ ... شاید چنین بشود! آیا غلّو ورز

کـه بـا نفریـن پیامبـر بزرگـوارش یـا  آری؛ خداونـد دارای سـگان و شـیران درنـده ای اسـت 

د خـدا بـر او و آنـان بـاد! _ آن هـا را بـر دشـمنان خـود چیـره  و ی _ در یکـی از فرزنـدان صدق پیشـۀ و

ک بر لهب بـن ابی لهب چیـره نمود  سـاخت؛ از جملـه: سـگی کـه خداونـد بـا نفریـن پیامبـر پـا

کـه سـِر عتبـه را بـه نفریـن رسـول  گذشـت _ و نیـز سـگی  کتـاب )261/1(  کـه در همیـن  _ چنـان 

کتـاب )261/1( آمـد. کـه در همیـن  گرفـت؛ چنـان  خـدا؟ص؟ 

بـی )الّسـیرة الّنبوّیـه: 310/1 ]291/1[( گویـد: »هماننـد ایـن بـرای جعفر صـادق رخ داد که 
َ
َحل

ی به  بـه او گفتنـد: ›فـالن کـس شـعر هجـو شـما اهل بیـت را در کوفه بـرای مردم می خواَنـد.‹ و

او گفـت: ›آیـا از سـخنش چیـزی در خاطـر داری؟‹ گفـت: ›آری.‹ گفـت: ›بخوان!‹ گفت:
کشیده شود. که مهدی ای بر تنه ای به دار  زیِد شما را بر خرماُبنی به دار آویختیم. و ندیده ام 

ک تر از علی است. کردید؛ اّما عثمان برتر و پا از روی نادانی، علی را با عثمان قیاس 

دروغ  گـر  ا ›بارخدایـا!  گفـت:  و  بـرد  فـراز  را  خویـش  دسـت  دو  جعفـر  هنـگام،  ایـن  در 

گشـت و شـیری او را  ی چیـره سـاز!‹ پـس آن مـرد بیـرون  بـر و می گویـد، یکـی از سـگانت را 

کـردن  کـه شـیر، سـگ خوانـده شـده؛ زیـرا همچـون سـگ هنـگام بـول  یـد. جـز ایـن نیسـت  در

بـاال مـی آوَرد.« را  پایـش 
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کـه سرسـپردۀ بنی امّیـه در دمشـق  یـده شـده، حکیـم اعـور بـود  گویـد: آن شـاعِر در امینـی 

کتـاب )197/2(  کـه در همیـن  بـود و ایـن ماجـرای وی مـورد اّتفـاق همـگان اسـت. البّتـه چنـان 

دبـاء ]249/10[ آمـده کـه آن نفریـن کننـده، عبـداهلل بـن جعفـر بـود. به گمان 
ُ
گذشـت، در معجـم األ

مـن، ایـن واژه صورتـی تحریـف شـده از ابوعبداهلل جعفر اسـت. به هر حال، چنیـن رویدادی در 

جـای خویـش و بـه حـق و از جانـب اهـل آن رخ داده اسـت.

17. بخشش ابوبکر به دوستارانش

ـــا رســـول خـــدا؟ص؟ نشســـته بـــودم  کـــه علـــی گفـــت: »ب از عکرمـــه، از ابن عّبـــاس نقـــل شـــده 

ـــا می خواهـــی ســـرور  و جـــز مـــا نفـــر ســـومی نبـــود، مگـــر خـــدای؟زع؟. پیامبـــر فرمـــود: ›ای علـــی! آی

تـــو  بـــه  را  قیامـــت  روز  نـــزد خداونـــد در  آنـــان  بزرگ مرتبه تریـــِن  و  اهـــل بهشـــت  کهنســـاالن 

گفتـــم: ›آری؛ بـــه زندگـــی ات ســـوگند ای رســـول خـــدا!‹ فرمـــود: ›آنـــان ایـــن دو  بشناســـانم؟‹ 

که می آیند.‹ تن هستند 

کـه ابوبکـر و عمـر؟امهضر؟ پیـش می آیند. آن گاه، دیدم که رسـول  ی گردانـدم و دیـدم  پـس رو

کشـید تا آن دو به مسـجد درون شـدند. خدا؟ص؟ لبخند زد و سـپس ابرو در هم 

کـه از طـرف خانـۀ ابوحنیفـه1 پیـش آمدیـم، بـه  گاه  گفـت: ›ای رسـول خـدا! آن  ابوبکـر 

ی بـود؟‹ رسـول  مـا لبخنـد زدی و سـپس ابـرو در هـم کشـیدی. ای رسـول خـدا! ایـن از چـه رو

ی شـما  کـه در کنـار خانـۀ ابوحنیفـه2 قـرار گرفتیـد، ابلیـس رو به رو خـدا؟ص؟ فرمـود: ›هنگامـی 

گرفـت و بـه چهـرۀ شـما دو تـن نگریسـت و سـپس دسـتانش را بـه آسـمان فـراز بـرد _ مـن  قـرار 

صدایـش را می شـنوم و او را می بینـم؛ اّمـا شـما نـه صدایـش را می شـنوید و نـه او را می بینیـد _ 

و چنیـن دعـا کرد:“بارخدایـا! تـو را بـه حـّق ایـن دو مـرد سـوگند می دهم که مرا به کیفر کسـانی 

گرفتـار مسـاز!”‹ ابوبکـر گفـت: ›ای رسـول خـدا! کیسـت  کـه ایـن دو مـرد را دشـمن می دارنـد، 

1 و 2. در اصـل مأخـذ بـه همیـن صـورت آمـده و در منابـع دیگـر نیـز مشـابهی برایـش یافـت نشـد. احتمـااًل ایـن واژه شـکل 
تحریـف شـدۀ »ابوحذیفـه« اسـت. )ن.(
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کـه مـا به تو ایمـان آوردیم و پشـتیبانی ات کردیم و به آن چه  کـه مـا را دشـمن مـی دارد، حـال آن 

یدیـم؟‹ از جانـب پـروردگار جهانیـان آوردی، اقـرار و بـاور ورز

کــه ایشــان را  کســانی در آخــر الّزمــان پدیــدار می شــوند  پیامبــر فرمــود: ›آری؛ ای ابوبکــر! 

رافضــی خواننــد. آنــان حــق را نمی پذیرنــد و قــرآن را نادرســت تأویــل می نماینــد. خداونــد؟زع؟ 

کــرده است:“ســخن را از جایگاه هــای آن می گرداننــد.”  کتــاب عزیــز خویــش، از آنــان چنیــن یــاد  در 

کــه بــا مــا دشــمنی ورزد،  کســی  کیفــر  گفــت: ›ای رســول خــدا!  ]نســاء/46؛ مائــده/13[‹ ابوبکــر 

کــه ابلیــس _ خــدای تعالــی لعنتــش کنــد! _  نــزد خــدا چیســت؟‹ فرمــود: ›ای ابوبکــر! تــو را همیــن بــس 

گرفتــار نســازد.‹ کیفــر دشــمنان شــما دو تــن  بــه خداونــد واال پنــاه می بــرد تــا او را بــه 

کــه دشــمنی ورزد؛ پــس پــاداش آن  کســی بــود  کیفــر  گفــت: ›ای رســول خــدا! ایــن  ابوبکــر 

کــه از اعمــال خویــش بــه او  کــه دوســتی ورزد، چیســت؟‹ رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: ›آن اســت 

گــواه می گیــرم  گفــت: ›ای رســول خــدا! تــو و خداونــد و فرشــتگانش را  هدیــه نماییــد.‹ ابوبکــر 

کــه بــه  کــه بــه خداونــد ایمــان آوردم تــا هنگامــی  کارهایــم را از روزی  کــه یــک چهــارم پــاداش 

گفــت: ›ای رســول خــدا! مــن هــم  کســی اهــدا نمایــم.‹ عمــر نیــز  ی روم، بــه چنــان  دیــدار و

کنــم.‹ چنیــن 

کنید!‹ ابوبکر قطعه شیشـه ای برگرفت  رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›پس این مطلب را ثبت 

ی فرمود: ›بنویس!‹ ابوبکر نوشت: و رسول خدا؟ص؟ به و

ــد  ــا خداون ــد: همان ــه، می گوی ــن ابی قحاف م. بنــدۀ خــدا، عتیــق ب سم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی  ›�ب

کــه  کــه یک چهــارم عمــل خویــش را از روزی  گــواه می گیــرم  و رســولش و مســلمانان حاضــر را 

ی روم، بــرای دوســتارانم در ســرای دنیــا  کــه بــه دیــدار و بــه خداونــد ایمــان آوردم تــا هنگامــی 

گواهــی می نهــم.‹ هدیــه نمایــم؛ و ایــن دســتخّط را بــر همیــن مطلــب بــه 

گرفت و همانند همین سـخن را نوشـت. چون قلم از نوشـتن  عمر نیز آن قطعه شیشـه را 
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گفـت: ›ای رسـول خـدا! پـروردگار تـو را سـالم  فراغـت یافـت، جبرئیـل امیـن؟ع؟ فـرود آمـد و 

می فرسـتد و درود و بزرگداشـت ویـژه اش را بـه تـو ارمغـان مـی دارد و می فرمایـد:“آن چـه را دو 

را  آن  جبرئیـل  سـپس  اسـت.‹  همیـن  ›آن  فرمـود:  خـدا؟ص؟  رسـول  بـده!”‹  نوشـتند،  یـارت 

برگرفـت و بـه آسـمان فـراز بـرد و آن گاه، نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بازگشـت. رسـول خـدا؟ص؟ بـه او 

کـه از مـن گرفتـی، کجـا اسـت؟‹ گفت: ›آن نزد خدای تعالی اسـت  فرمـود: ›ای جبرئیـل! آن 

گرفـت  گـواه  گواهـی داد و حامـالن عـرش و مـن و میکائیـل و اسـرافیل را نیـز   و خداونـد بـدان 

و فرمـود:“آن نـزد مـن اسـت تـا ابوبکـر و عمر به آن چه گفته انـد، در روز قیامت عمل کنند.”‹« 

)عمدة الّتحقیق فی بشائر آل الّصّدیق عبیدی مالکی: ص105- 107 ]ص183- 186[(

گویـم؛  گویـد: مـن نمی خواهـم بـه درازا در بـارۀ باطـل شـمردن ایـن روایـت سـخن  امینـی 

که به افسـانه های قّصه سـرایان یا داسـتان های خیالی شـبیه اسـت؛ زیرا هر بخش آن  روایتی 

گواهـی راسـت بر نادرسـتی آن اسـت.

کـه در همیـن کتـاب )313/5( گذشـت، در بارۀ کهنسـالی این دو شـیخ،  مـن بـا آن سـخن 

در ایـن سـخِن نسـبت  داده شـده بـه رسـول خـدا؟ص؟ خدشـه نمی کنـم: »ای علـی! آیـا ایـن دو 

شـیخ را دوسـت مـی داری؟« و نیـز بـا آن چـه در همیـن کتـاب )ص241( گذشـت، در این سـخن 

کـس دیگـر در  ابراهیـم خلیـل،  ی و  یـش سـپید اسـت و جـز و ابوبکـر در بهشـت دارای ر کـه 

یـش نـدارد. و نیـز بـا آن چـه در همیـن کتـاب )ص241( گذشـت، در این که رسـول خدا  بهشـت ر

که  گذشـت، در این  کتاب )ص257(  یش سـپید ابوبکر را می بوسـید. و نیز با آن چه در همین  ر

ابوبکـر در هنـگام هجـرت پیامبـر؟ص؟ به مدینه، پیرمردی بود و پیامبر در جوانی به سـر می برد. 

کـه ابوبکـر از پیامبـر؟ص؟ سـالمندتر  گذشـت، در ایـن  کتـاب )ص270(  و نیـز بـا آن چـه در همیـن 

سـالمندتریِن  ابوبکـر  کـه  ایـن  در  گذشـت،  )ص280(  کتـاب  همیـن  در  چـه  آن  بـا  نیـز  و  بـود. 

اصحاب پیامبر بود.

کیفر دشـمنان ابوبکر و عمر و این که چه چیز سـبب شـد تا  و نیز سـخن نمی گویم در بارۀ 
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ایـن کیفـر از عـذاب خـود ابلیـس باالتر باشـد که در برابر موالی سـبحان، بزرگـی و تکّبر فروخت 

و عناد و خیره سـری نمود و از فرمان وی سـرپیچید و تا هنگامۀ معّین مهلت یافت تا بندگان 

خدا را بفریبد و از راه حق بیرون سـازد.

کیفـر دشـمنان ابوبکـر  کـه چگونـه ابلیـس را روا بـود تـا از   و نیـز مناقشـه نمـی ورزم در ایـن 

ی آن دو را دوسـت می داشـت؟ پـس چـرا او آن دو را دوسـت  و عمـر بـه خداونـد پنـاه َبـرد! آیـا و

کـه هـر ایمـان آورنـده بـه خداونـد را دشـمن  می داشـت؟ یـا آن دو را دشـمن می شـمْرد؛ چنـان 

کـه از  ی بـود؟ ایـن دعـا او را چـه سـود بخشـد، حـال آن  می داشـت؟ پـس ایـن دعـا از چـه رو

گاه اسـت و خـود، آن دو را دشـمن می شـمارد و پیوسـته مـردم را بـه  کیفـر دشـمنان آن دو آ

دشـمنی آن دو می فریبـد؟

کـه آن بخشـیدن خیالـی بـر آن  نیـز قلـم خویـش را بـه سـوی آن قطعـۀ شیشـه نمی کشـانم 

گرانبهـا  کاالی  نوشـته شـده بـود، مبـادا آن شیشـه بشـکند و ایـن اّمـِت مـورد رحمـت، از آن 

گـردد! محـروم 

نیز از راویان این سخن استهزاآمیز نمی پرسم که آن همه گواه، از خداوند گرفته تا حامالن 

عرش او و امین وحیش و میکائیل و اسرافیل، از چه روی بود و چه چیز موالی سبحان را بدین 

اهتمام فراوان در محکم سازی آن سند نیازمند ساخت و حفاظت شدنش نزد خدای را تا 

ابوبکر و عمر به گفتۀ خود در روز قیامت وفا کنند، اهّمّیت بخشید؟

نیـز نمی گویـم: چـرا پیشـوایان و حافظان حدیث، این فضیلـت بزرگ را تا روزگار عبیدی 

بـرای دوسـتار آن دو  بـزرگ  کـه در آن، مـژده ای  مالکـی، سـدۀ یازدهـم، وانهادنـد، حـال ایـن 

شـیخ و نیـز رهنمـودی بـرای نجـات و رسـتگاری اّمـت و پاداشـی فـراوان، برابـر بـا یک چهـارم 

یدنـد؛ اّمـا عبیـدی بـا  اعمـال آن دو، نهفتـه اسـت؟ چـرا آن حافظـان بـر اّمـت چنیـن بخـل ورز

یـد1؟ کـرم ورز آن سـماحت و 

گویا »سمح« درست باشد. ترجمه بر این مبنا صورت پذیرفت. )م.( 1. در متن »سمع العبیدی« آمده؛ اّما 
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]آری؛ ایـن همـه را انجـام نمی دهـم[ اّمـا بـا مـن بیاییـد تـا در بـارۀ مقصود آن آیۀ ارزشـمند 

سـخن گوییـم کـه در دو جـای از قـرآن کریـم آمده اسـت:

کـه سـخنان ]خـدا[ را از جـای خـود دگرگـون می کننـد و می گوینـد: ›شـنیدیم و  کسـانی اند  »از جهـودان 

کردیم.‹« ]نساء/46[ نافرمانی 

سرپرسـت  و  مهتـر  دوازده  ایشـان  از  و  گرفـت،  پیمـان  اسـرائیل  فرزنـدان  از  خداونـد  هرآینـه  »و 

گـر نمـاز را برپـا داریـد و زکات بدهیـد و بـه فرسـتادگانم ایمان  برانگیختیـم، و خـدای گفـت: ›مـن بـا شـمایم؛ ا

آوریـد و ایشـان را یـاری کنیـد و خـدای را وامـی نیکـو دهیـد، هرآینـه بدی هـای شـما را از شـما بزدایـم و شـما را 

کافر  کـه از زیـر ]درختـان[ آن هـا جوی هـا روان اسـت. پـس هـر که از شـما از ایـن پس  بـه بهشـت هایی درآورم 

کردیـم و  کـرده اسـت.‹ پـس بـه سـبب شکسـتن پیمانشـان آنـان را لعنـت  گـم  شـود، بـه راسـتی راه راسـت را 

گردانیدیـم. سـخن را از جایگاه هـای آن می گرداننـد _ تحریـف می کننـد _ و بهـره ای از  دل هاشـان را سـخت 

کردنـد.« ]مائـده/12 و 13[ کـه بـه آن پنـد داده شـدند، فرامـوش  آن چـه را 

کـه اقـدام یهودیـان و بنی اسـرائیل در تحریـف سـخنان _ بـه  آیـا در شـگفت نمی شـوید 

کـه هنـوز نیامده انـد و روزگار در اواخـر خویـش،  کسـانی نسـبت یافتـه  نـّص قـرآن حکیـم _ بـه 

آنـان را دربرمی گیـرد؟ حاشـا کـه رسـول خـدا؟ص؟ چنین گویـد؛ اّما این ها نتیجۀ بـه ورطه افتادن 

سـخنگویان و هـوای نفـس و خواسـته های ناحق اسـت که دشـنام دهی به مؤمنـان پیرو پیامبر 

ک _ ال الـه اال اهلل یـا  گفتـار پـا امیـن و ره یافتـه بـه صـراط مسـتقیم را خـوش مـی دارد: »و ایشـان را بـه 

سـپاس و سـتایش خداونـد _ راه نماینـد و بـه راه ]خـدای[ سـتوده راهنمایـی شـوند.« ]حـج/24[ »و هـر کـس 

کتـاب[ خـدا چنـگ زنـد، بـه راسـتی بـه راه راسـت هدایـت شـده اسـت.« ]آل عمـران/100[ بـه ]دیـن و 

18. ابوبکر در قاب قوسین

کـه بـه فاصلـۀ »قـاب قوسـین« ]= دو کمان[  کـه پیامبـر؟ص؟ آن گاه  »بـرای مـا روایـت شـده 

گرفت و در محضـر خدای تعالی،  ی را فرا یـا نزدیک تـر ]بـه عـرش خـدا[ قـرار گرفت، وحشـت و

صـدای ابوبکـر را شـنید؛ پـس قلبـش آرامـش یافـت و با صـدای یار خویـش آرام گرفت.«
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کـرده و  ایـن را عبیـدی مالکـی )عمـدة الّتحقیـق فـی بشـائر آل الّصّدیـق: ص154 ]ص260[( یـاد 

کرامتـی اسـت ویـژۀ صّدیـق کـه تنهـا او را بـود.« گفتـه اسـت: »ایـن 

کـه  گرفتـن بـه چـه دلیـل بـود، حـال آن  ی و آن انـس  گویـد: ایـن وحشـت از چـه رو امینـی 

ید  رسـول خـدا؟ص؟ در سـاحت قدسـی پـروردگار قـرار داشـت و او جـز بـه خداوند انـس نمی ورز

کـه در چنین سـاحتی  کـش در هـر لحظـه بـه سـوی او می گراییـد؟ پـس در آن هنـگام  و جـان پا

کـه نزدیک تریـن جایگاه به موالی سـبحان  قـرار گیـرد، دچـار وحشـت می شـود؛ آن هـم جایـی 

کـه جبرئیـل امیـن از ایـن مـکان بازگشـت  تـا آن جـا  اسـت و جـز او را در خـود جـای ندهـد 

گـر از آن درگـذرم، بـه آتـش  گفـت: »ا )الکامـل: 21/2 ]482/1[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 431/1 ]373/1[( و 

ی را  کشـید و قـدس الهـی و کـه خـدای تعالـی پیامبـر را بـه آن جـا  بسـوزم.« و ایـن، آن گاه بـود 

کسـی  کـرد. آیـا در چنیـن جایـی بـرای  یافتـن فیـض قّدوسـی آمـاده اش  دربرگرفـت و بـرای در

همچون پیامبر؟ص؟ وحشـت پدید می آید تا صدای ابوبکر او را آرام سـازد؟ آیا آن حضرت؟ص؟ 

رگی اش بشـکوه باد! _ نظر داشـت تا با صـدای او آرام گیرد؟  در مقـام فنـا بـه کسـی جـز خداوند _ بز

بـه خـدا سـوگند! چنیـن نیسـت. در قلـب پیامبـر؟ص؟ کسـی جز خـدای سـبحان نمی گنجید؛ 

یـد و دلـش بـه بخشـش های او آرام می گشـت و هیـچ کـس دیگـر در دل  پـس بـا او انـس می ورز

اسـت.«  ننهـاده  انسـانی  هیـچ  درون  را  قلـب  دو  »خداونـد  و  یابـد؛  آرام  او  بـه  ی  و تـا  نداشـت  راه  او 

کـه بـه طـور قطـع جبرئیـل را در افـق روشـن دید« ]تکویـر/23[ و »خداوند بـه پیامبر که  ]احـزاب/4[ »او بـود 

کـه دیـد،  کـه وحـی نمـود ]و قابـل بازگویـی نیسـت[«؛ و »دلـش در آن چـه  بنـدۀ او بـود، وحـی نمـود آن چـه را 

دچـار ]خطـا و[ دروغ نگشـت. پـس آیـا بـا او در آن چـه می بینـد، می سـتیزید؟ و بـار دیگـر نیـز او را نـزد سـدرة 

کـرد. چشـم او هرگـز منحـرف نشـد و ]از دیـدن حـق[ طغیـان نکـرد. بـه راسـتی بخشـی از  المنتهـی مشـاهده 

آفریـدگار  بـا  همـواره  او  گرامـی  جـان  ]نجـم/18-10[  اسـت.«  دیـده  را  پـروردگارش  بـزرگ  نشـانه های 

کـه بـا این سـخن خدای سـبحان بـدو خطاب شـد: »ای جاْن  خویـش در آرامـش بـود تـا آن گاه 

کـه تـو از او خشـنودی و او از تـو  آرام _ آرامـش و اطمینـان یافتـه _ ! بـه سـوی پـروردگارت بازگـرد، در حالـی 

خشنود است.« ]فجر/27 و 28[
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چنیـن  فضیلت هـا  در  یـدن  غلّو ورز اّمـا  امـر؛  واقعّیـت  در  روایـت  آن  ارزش  اسـت  ایـن 

کـه سـندی برایـش نباشـد! کـه آن را از فضیلت هـای خلیفـه بشـمارد، هرچنـد  ترجیـح داده 

19. دین و گوش و چشم آن
فرمـود:  کـه  شـنیدم  خـدا؟ص؟  رسـول  »از  اسـت:  شـده  نقـل  یمـان؟امهضر؟  بـن  یفـة 

َ
از  ُحذ

کـران بفرسـتم تـا سـّنت ها و فریضه هـا را بـه مـردم بیاموزنـد؛  کـه مردانـی را بـه هـر  ›خواسـته ام 

گفتنـد: ›چـرا ابوبکـر و عمـر را در نظـر  کـه عیسـی بـن مریـم حوارّیـون را فرسـتاد.‹ بـه او  چنـان 

گـوش و  نمـی آوری؟‹ فرمـود: ›مـرا از آن دو بی نیـازی نباشـد؛ زیـرا آنـان بـرای دیـن همچـون 

هسـتند.‹« چشـم 

کـرده  کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 74/3 ]78/3[( بـا ذکـر سـند روایـت  ایـن خبـر را حا

گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث را تنهـا حفـص بـن عمـر عدنـی، از مسـعر نقـل نمـوده اسـت.«  و 

ذهبی )تلخیص المستدرک علی الّصحیحین( آن را سست شمرده است.

گویــد: »حفــص بــن عمــر ثقــه  گویــد: نســائی ]کتــاب الضعفــاء و المتروکیــن: ص82[  امینــی 

گفتــه اســت: »همــۀ حدیث هایــش  نیســت.« ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 387/2[ 

کســانی  گویــد: »از  غیرقابــل روایــت و نگهــداری اســت.« ابن حّبــان ]کتــاب المجروحیــن: 257/1[ 

بــود کــه ســندها را دســتکاری می کننــد و چــون حدیثــی را بــه تنهایــی روایــت کند، حّجــت آوری 

بــدان روا نباشــد.« ابن معیــن ]الّتاریــخ: 298/4[ او را مــردی بــد و غیــر ثقــه دانســته اســت. مالــک 

اســت:  گفتــه   ]273/1 الکبیــر:  ]الّضعفــاء  عقیلــی  و  شــمرده  بی اعتبــار  را  وی  عیســی  بــن 

حدیث هــای  آن  کــردن  روایــت  »در  گویــد:  احمــد  نمایــد.«  روایــت  باطــل  »حدیث هــای 

 مصیبت آمیــز، بــا َحّمــاد1 همــراه بــود.« ابــوداوود حدیثــش را بــس زشــت و ناپســند شــمرده 

تــرک شــده  و  قــوی  غیــر  و  را ضعیــف  وی  ص184[  المتروکیــن:  و  الضعفــاء  ]کتــاب  داَرُقْطنــی   و 

و مردود دانسته است. )میزان اإلعتدال: 262/1 ]560/1[؛ تهذیب الّتهذیب: 410/2 ]353/2[(

کـه رشـید وی را والـی مّکـه و یمـن نمـود از دروغ پـردازان و حدیث سـازان بـوده و احمـد )العلـل و معرفـة  1. حّمـاد بربـری 
الّرجـال: 350/2( وی را مـردی بـد شـمرده اسـت. )غ.(
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ایلـی یکـی  بـن دینـار  بـن عمـر  بـا حفـص  را  ی  کـه و کسـانی اسـت  پایـۀ سـخن  بـر  ایـن 

گـر میـان ایـن دو تفـاوت نباشـد، ابن عـدّی ]الکامل فی ضعفـاء الّرجـال: 390/2[  ندانسـته اند؛ اّمـا ا

گفتـه اسـت: »همـۀ حدیث هایـش دارای متـن و سـند زشـت و ناپذیرفتنـی  در بـارۀ ابن دینـار 

الّتعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  کـه ضعیـف شـمرده شـود.«  اسـت و سـخن درسـت تر آن اسـت 

اسـت:  گفتـه   ]275/1 الکبیـر:  ]الّضعفـاء  عقیلـی  بـود.«  دروغگـو  »پیرمـردی  گویـد:   ]183/3

روایـت می نمایـد.«  و پیشـوایان،  ِمْغـول  بـن  و مالـک  و مسـعر  از شـعبه  باطـل  »حدیث هـای 

کـم حدیثـش را بی اعتبـار دانسـته اسـت. )میـزان  ی را دروغگـو شـمرده و ابواحمـد حا سـاجی و

)]394/2[  324/2 المیـزان:  لسـان  ]561/1[؛   263/1 اإلعتـدال: 

کـه پیامبـر؟ص؟ ایـن دو مرد  ایـن بـود وضـع سـند روایـت. کاش می فهمیـدم بـه فـرض ایـن 

را می فرسـتاد، آن دو چـه چیـزی را از سـّنت و فریضـه آمـوزش می دادنـد و در بـارۀ کاللـه و ارث 

ـد 
ّ
پدربـزرگ و مادربـزرگ و تیّمـم و شـک های نمـاز و مسـأله های دیگـر _ کـه برخـی را در مجل

گر در بارۀ آیـات قرآن از آن دو  ـد آوردیـم _ چـه فتـوا می دادنـد و ا
ّ
ششـم و برخـی را در همیـن مجل

که برخی مفاهیم لغوی آن را دیر درمی یافتند،  سـؤال می شـد، چه پاسـخ می گفتند، حال آن 

چه رسد به معانی پیچیده و مشکل آن!

کار می آمدنـد و بـا چـه چیـز، آن دو همچـون  وانگهـی آن دو بـرای رسـول خـدا؟ص؟ بـه چـه 

گـوش و چشـم دیـن بودنـد: بـا دلیری شـان در جنگ هـا؛ بخشش هاشـان در خشکسـالی ها؛ 

کتـاب و سـّنت؛ وابسـتگی دعـوت اسـالمی بـه  کارهـا؛ دانـش سودمندشـان بـه  بصیرتشـان در 

آن دو در پایتخـت اسـالم؛ یـا بـه ایـن کـه اجـرای احـکام بـه آن دو واگذار شـده بـود؟ کتاب های 

سـیره را بخوانیـد و پافشـارانه پاسـخ ایـن را بجوییـد!

کـه ابوبکـر و عمـر همچـون  کتـاب )325/5( از َمْقِدسـی نقـل شـد ]ایـن سـخن[  در همیـن 

گوش و چشـم برای اسـالم بودند، از سـاخته های ولید بن فضل، آن فرد حدیث سـاز، اسـت.

ابوعمــر )اإلســتیعاب: 146/1 ]قســمت اول/400[( بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( در بــارۀ ابوبکــر 
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گــوش و چشــم بــرای ســر هســتند.«  ــرای مــن بــه منزلــۀ  کــرده اســت: »ایــن دو ب و عمــر روایــت 

ســپس گفتــه اســت: »ســند ایــن خبــر ضعیــف و ســندش چنیــن اســت: ابوعبــداهلل یعیــش بــن 

یــه، از جعفــر بــن محّمــد فریابــی، از عبدالّســالم بــن  ســعید، از ابوبکــر بــن محّمــد بــن معاو

محّمــد حّرانــی، از ابن ابی فدیــک، از مغیــرة بــن عبدالّرحمــان، از مّطلــب بــن عبــداهلل بــن 

حنطــب، از پــدرش، از جــّدش. ســندی دیگــر بــرای ایــن خبــر یافــت نشــده اســت. مغیــرة بــن 

ــه  ــی، آن فقی ــرۀ مخزوم ــه مغی ــت و او ن ــف اس ــه ضعی ک ــت  ــی اس ــان حزام ــان، هم عبدالّرحم

صاحب رأی، است ... .«

دارد  پریشـان  سـندی  حدیـث  »ایـن  گویـد:  سـوم/892[(  ]قسـمت   348/1 )همـان:  همـو 

کـه  گـوش و چشـم  و اثبـات نشـود.« در اإلصابـه )299/2( آمـده اسـت: »ابوعمـر در بـارۀ حدیـِث 

که اثبات نشود.‹« گوید: ›حدیثی است پریشان  در بارۀ ابوبکر و عمر رسیده، 

گویم: در سـند یاد شـده، چندین تن از ناشـناختگان و ضعیفان راه دارند و ضعف  من 

یـخ: 202/3[ ایـن خبـر را بی اعتبـار شـمرده  ]الّتار بـه سـبب مغیـره نیسـت. ابن معیـن   آن تنهـا 

و نسائی آن را قوی ندانسته است. )تهذیب الّتهذیب: 266/10 ]238/10[(

20. ابوبکر و جایگاهش نزد خدا

کـه ابوبکـر در غـار همـراه پیامبـر؟ص؟ بـود؛ پس سـخت تشـنه شـد  از ابن عّبـاس نقـل شـده 

و بـه پیامبـر؟ص؟ شـکایت آورد. رسـول خـدا؟ص؟ بـه او فرمـود: »بـه بـاالی غـار بـرو و آب بنـوش!« 

کـه از عسـل شـیرین تر، از شـیر  گویـد: »بـه سـوی بـاالی غـار روان شـدم و آبـی نوشـیدم  ابوبکـر 

ی فرمود: ›نوشـیدی؟‹  سـپیدتر، و از ُمشـک خوشـبوی تر بود. سـپس نزد پیامبر؟ص؟ بازآمدم. و

گفتـم: ›ای رسـول خـدا؛ مـژده ام  گفتـم: ›آری.‹ فرمـود: ›ای ابوبکـر! آیـا تـو را مـژده ای ندهـم؟‹ 

ده!‹ فرمود: ›همانا خدای _ تبارک و تعالی _ فرشـتۀ گماشـته شـده بر جوی های بهشـت را فرمان 

داد کـه جویـی از بـاغ بهشـت را بـه بـاالی ایـن غـار جریـان دهـد تا ابوبکـر از آن بنوشـد.‹ گفتم: 

›ای رسـول خـدا! آیـا مـن نـزد خداوند چنیـن جایگاهـی دارم؟‹ پیامبر؟ص؟ فرمـود: ›آری؛ بلکه 
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کـه مـرا بـه حـق، بـه پیامبـری برانگیخـت! دشـمن تـو بـه بهشـت  باالتـر از ایـن! سـوگند بـه آن 

ِضـره: 71/1 ]96/1[؛  یـاض الّنَ کارنامـه اش باشـد.‹« )الّر گـر عمـل هفتـاد پیامبـر در  درنیایـد، حّتـی ا

مرقـاة الوصـول: ص114(

کـه حافظـان حدیـث  بـود، در حالـی  توانـد  روایـت صحیـح  ایـن  گویـد: چگونـه  امینـی 

یـخ و سـیره از آن روی گردانده انـد و بـا آن کـه شـامل خبـری بـزرگ و کرامتـی مهم  و پیشـوایان تار

گـردآوری دلیل هـای نبـّوت و معجزه هـای رسـالت  بـوده و در برابرشـان قـرار داشـته و ایشـان بـه 

هّمـت می ورزیده انـد، در هیـچ مأخـذ اصیلـی نیامـده و در هیـچ سـیره نامه ای یاد نشـده و تنها 

کر ]تاریـخ  گفتـه اسـت: »ابن عسـا کـرده و  سـیوطی )الخصائـص الکبـری: 187/1 ]307/1[( از آن یـاد 

کرده است.« مدینة دمشق: 150/30[ با سندی سست آن را روایت 

ی اندکـی پیـش از هجـرت در  کـه و چـرا تنهـا ابن عّبـاس ایـن خبـر را بازگفتـه، حـال آن 

ی فقـط یـک  کـه ابوبکـر همـراه پیامبـر؟ص؟ در غـار بـود، و شـعب ابوطالـب زاده شـد و در روزی 

کسـی جـز  کـه  کسـی ِاسـناد نـداده، در حالـی  یـا دو سـال داشـت؟ چـرا ابن عّبـاس آن را بـه 

کرده انـد و صحابـه  پیامبـر؟ص؟ و همراهـش در غـار نبـوده؛ پـس خـود آن دو ایـن را کجـا روایـت 

م 
ّ
کـه چنیـن خبـر سسـتی را مسـل چـرا بـه آن بی توّجهنـد؟ آیـا حکیمـی یـا حافظـی را روا باشـد 

کنـد؟ پذیـرد و در شـمار فضیلت هـا یـاد 

آری؛ ایـن قـوم را در دوسـتِی ابوبکـر و عمـر روایت هایی اسـت همچـون قّصه های خیالی 

کنون از برخی یاد می کنیم: که دست غلّوورزی در فضیلت ها، آن ها را برساخته و ا

1. از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »چـون ابوبکـر در 

ـی نمـود و فرمـود: ›به عّزت و شـکوهم سـوگند! 
ّ
آن شـب زاده شـد، خداونـد بـر بـاغ بهشـت تجل

کسـی را در تـو درون نسـازم، مگـر دوسـتاِر ایـن نـوزاد را.‹«

گذشـت، ایـن از سـاخته های احمـد بـن عصمـت  کتـاب )300/5(  کـه در همیـن  چنـان 

اسـت. نیشـابوری 

)399(

297/7



425 حدیثهایغلّوآمیزیاقّصههایخرافهآلود

آسـمان  در  »همانـا  اسـت:  شـده  روایـت  پیامبـر(  )=از  مرفـوع  نحـو  بـه  ابوهریـره،  از   .2

نزدیک تـر هشـتادهزار فرشـته بـرای دوسـتاران ابوبکـر و عمـر از خـدا آمـرزش می خواهنـد؛ و در 

می گوینـد.« لعـن  را  عمـر  و  ابوبکـر  دشـمنان  فرشـته  هشـتادهزار  دوم،  آسـمان 

گزافه هـای بـس نابهنجـار ابوسـعید  گذشـت، ایـن از  کتـاب )300/5(  کـه در همیـن  چنـان 

حسـن بـن علـی بصـری اسـت.

کـه  کسـی  گفـت: »سـوگند بـه  کـه مـردی یهـودی نـزد ابوبکـر آمـد و  3. از انـس نقـل شـده 

کوچـک  گفـت! مـن تـو را دوسـت دارم.« ابوبکـر آن مـرد را  موسـی را برانگیخـت و بـا او سـخن 

شـمرد و سـرش را بـاال نیـاورد. پـس جبرئیـل بر پیامبر؟ص؟ فرود آمد و گفـت: »ای محّمد! همانا 

کـه بـه آن یهودی بگویی: ›به راسـتی که  خداونـد واالی برتـر تـو را سـالم می دهـد و می گویـدت 

خداوند، آتش را از تو بگرداْند ]و دور ساخت[.‹ ... .«

ایـن حدیـث را بخوانیـد و پـس از قـراءت قـرآن و اندیشـیدن در بـارۀ آیه های فـرود آمده در 

کافـران، در بـاره اش داوری نماییـد! ایـن خبـر از سـاخته های ابوسـعید بصـری  زمینـۀ عـذاب 

کتـاب )301/5( بنگرید! اسـت. بـه همیـن 

4. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »همانـا خـدای تعالـی در هر 

کـه در اّمـت مـن درون شـده اند؛  شـب جمعـه صدهـزار تـن را از آتـش می رهاَنـد، مگـر دو تـن را 

که هم طبقه  اّما از ایشـان به شـمار نمی روند و خداوند آن دو را در زمرۀ آن آزادشـدگان از آتش 

بـا ایشـان هسـتند، قـرار نمی دهـد و هم زنجیـر بـا بت پرسـتان اند؛ و آن دو دشـمنان ابوبکـر و 

کـه در اسـالم راه ندارنـد و یهـود ایـن اّمـت بـه شـمار می رونـد.« عمـر هسـتند 

این از ساخته های ابوشاکر، غالم متوّکل، است؛ چنان که در همین کتاب )303/5( گذشت.

5. از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »همانـا خداونـد 

کـس فرمـان داد: ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی.« مـرا بـه دوسـتِی چهـار 

گذشت. کتاب )310/5(  که در همین  این از مصیبت های ِسْجزی است؛ چنان 
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کـه بـه علـی فرمـود: »آیـا ایـن دو  6. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده 

گفـت: »آری؛ ای رسـول خـدا!« فرمـود: »آن دو را دوسـت بـدار تـا  شـیخ را دوسـت مـی داری؟« 

گـردی.« بـه بهشـت درون 

گذشت. کتاب )313/5(  که در همین  این از ساخته های اشنانی است؛ چنان 

7. از جابـر، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبر( روایت شـده اسـت: »هیـچ مؤمنی با ابوبکر و عمر 

دشمنی نمی ورزد و هیچ منافقی آنان را دوست نمی دارد.«

کتاب: 323/5� ی طّحان است. بنگرید به: همین 
ّ
این از ساخته های معل

8 . از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ایـن جبرئیل اسـت که 

کسـی جـز مؤمـِن پرهیـزگار، ابوبکـر و عمـر را دوسـت نـدارد؛ و  مـرا از جانـب خداونـد خبـر داد: 

کسـی جـز منافـِق تیره بخـت، بـا آن دو دشـمنی نـورزد.«

چنان که در همین کتاب )354/5( گذشت، این از ساخته های ابراهیم انصاری است.

کـه عمـر را دشـمن  9. از ابوسـعید، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر 

شـمارد، بـه راسـتی مـرا دشـمن شـمرده اسـت.«

کتاب: 329/5�  بنگرید به: همین 

در  خداونـد  »همـان  اسـت:  شـده  روایـت  پیامبـر(  )=از  مرفـوع  نحـو  بـه  علـی،  از   .10

کـه جـز مؤمن پرهیزگار، شـما _ یعنی: ابوبکـر و عمر و عثمان  اّم الکتـاب از شـما پیمـان سـتاْند 

را دشـمن نمی شـمارد.« تیره بخـت، شـما  منافـق  و جـز  نمـی دارد؛  را دوسـت  و علـی _ 

چنان که در همین کتاب )326/5( گذشت، این از ساخته های ابراهیم انصاری است.

11. از علی، به نحو مرفوع )=از پیامبر( در بارۀ ابوبکر روایت شده است: »هر که مرا دوست 

که خواهد مرا بزرگ شمارد، باید او را بزرگ دارد.« دارد، باید او را نیز دوست بدارد؛ و هر 

گذشت. کتاب )355/5(  این در همین 
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12. از انس، به نحو مرفوع )=از پیامبر( روایت شـده اسـت: »همانا عرش خدای رحمان 

را 360 سـتون اسـت که هر سـتون همچون 60/000 برابر دنیا اسـت. میان هر دو سـتون 60/000 

کـه هـر صخـره ماننـد 60/000 برابـر دنیـا اسـت. در هـر صخـره 60/000 جهـان  صخـره قـرار دارد 

کـه هـر جهـان ماننـد 60/000 برابـر همـۀ آدمیـان و جّنیـان اسـت. خـدای تعالـی بـه  جـای دارد 

این هـا الهـام فرمـوده تـا روز قیامـت بـرای دوسـتاران ابوبکـر و عمـر آمـرزش خواهنـد و دشـمنان 

گوینـد.« )عمـدة الّتحقیـق فـی بشـائر آل الّصّدیـق عبیـدی مالکـی: ص183 ]ص307[( بـه  آن دو را لعـن 

کتـاب العقائق( نقـل از 

زنجیـرۀ  کـه  بـوده  خصوصّیتـی  دارای  خرافـه  ایـن  سـازندۀ  بـرای   60/000 عـدد  گویـا 

آن موجودهـای خیالـی را بـر ایـن عـدد نهـاده؛ اّمـا همـۀ این هـا چیـزی نیسـت جـز حلقـه ای 

برابـر  در  فضیلت هـا،  در  غلـّوورزان  و  نشـده  اندیشـه  سـخنان  صاحبـان  کـه  مصیبـت  از 

م پدیـد آورده انـد. مـا بـا سخن گسـتردن در بـارۀ متن هـای ایـن احادیـث، 
ّ
حقیقت هـای مسـل

احساسـات را جریحـه دار نمی کنیـم و داوری در بـارۀ آن هـا را بـه وجـدان پژوهنـدگان هوشـیار 

یـم. وامی گذار آزاده  و 

21. پیامبر با این دو شیخ یاری می شود

کـــه ابوبکـــر و  ی َدْوســـی نقـــل شـــده اســـت: »نـــزد پیامبـــر؟ص؟ نشســـته بـــودم   از ابـــوارو

کـــه مـــرا بـــا شـــما دو تـــن  عمـــر ؟امهضر؟ پدیـــدار شـــدند. رســـول خـــدا؟ص؟ فرمـــود: ›ســـپاس خـــدای را 

یـــاری فرمـــود.‹«

طریـق  از   )]77/3[  74/3 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا را  ایـن  گویـد:  امینـی 

هرچنـد  ندانسـته؛  حّجـت  را  ی  و  ]437/5 الکبـری:  ]الّطبقـات  ابن سـعد  _ کـه  ابن ابی فدیـک 

یـخ: 158/3[ او را ثقـه شـمرده _ از عاصـم بـن عمـر بن حفص بـن عاصم بن عمر  ابن معیـن ]الّتار

]الجـرح  ابوحاتـم  و   ]210/3 یـخ:  ]الّتار ابن معیـن  و  احمـد  اسـت.  کـرده  روایـت  خّطـاب   بـن 

ی را ضعیـف شـمرده اند.  و الّتعدیـل: 347/6[ و ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 228/5[ و

299/7
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یـخ الکبیـر:  ی را قـوی نشـمرده و جوزجانـی حدیثـش را ضعیـف دانسـته و بخـاری ]الّتار ی و فـرو

ی مردود اسـت و  گفته اسـت: »و مج6/ص492[ حدیثش را زشـت و ناپسـند خوانده و ِترِمذی 

ثقـه نیسـت.« ابن حّبـان ]الّثقـات: 259/7[ گویـد: »او خطـا می کنـد و حدیثـش بـا حدیـث افـراد 

گویـد: »حدیثـش بـس  قابـل اعتمـاد، مخالـف اسـت.« نیـز همـو ]کتـاب المجروحیـن: 127/2[ 

کـه بـا خبـر افـراد قابـل  زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت و حدیث هایـی از افـراد ثقـه روایـت نمایـد 

کـه بـا افراد ثقه سـازگار باشـد، روا  ی جـز در جایـی  اعتمـاد شـباهت نـدارد و حّجـت آوری بـه و

نیسـت.« ابن جـارود حدیثـش را حّجـت ندانسـته و نسـائی در سـخن احمـد بـن صالـح چـون 

ی را ثقه شمرده است. که و کرده  و چرا 

یـــخ:  ی مرحلـــۀ قبـــل در آن ســـند، ســـهیل بـــن ابی صالـــح اســـت. ابن معیـــن ]الّتار راو

ی را حّجـــت نشـــمرده اســـت و ابوحاتـــم ]الجـــرح و الّتعدیـــل: 247/4[ گویـــد: »بـــه  230/3[ حدیـــث و

کـــه او خطـــا می کنـــد و ابن ابی خیثمـــه  گفتـــه  کـــرد.« ابن حّبـــان  ی احتجـــاج نتـــوان  حدیـــث و

کـــه اهـــل حدیـــث پیوســـته از حدیـــث او پرهیـــز می نمودنـــد. عقیلـــی  از یحیـــی نقـــل نمـــوده 

کـــه فـــردی  ی همـــان »صالـــح حقیـــر« اســـت  کـــه و ]الّضعفـــاء الکبیـــر: 155/2[ از یحیـــی آورده 

اســـت ضعیـــف.

کــه چنــد تــن او را ثقــه  ی پیش تــر، محّمــد بــن ابراهیــم بــن حــارث مدنــی اســت  راو

گفتــه اســت: »در  شــمرده اند؛ اّمــا پیشــوای حنبلیــان، احمــد ]العلــل و معرفــة الّرجــال: 566/1[ 
روایــت می نمایــد.«1 ناپذیرفتنــی  و  راه دارد و حدیث هــای زشــت  ی ضعــف  حدیــث و

ابن َحَجر )اإلصابه: 5/4( نیز این حدیث را یاد نموده و ضعیف شمرده است.

کــه  یــان ســند ایــن روایــت؛ و اّمــا متــن آن، چنــان  ایــن بــود خالصــۀ ســخن در بــارۀ راو

یــدن بــه شــمار مــی رود. می بینیــد، نشــانه ای بــارز در غلّو ورز

1. بنگریـد بـه: میـزان اإلعتـدال: 4/2؛ 432/1 ]445/3؛ 243/2[؛ تهذیـب الّتهذیـب: 6/9 و 61؛ 263/4؛ 51/5 ]6/9 و 
52؛ 231/4؛ 45/5[. چنـان کـه در الّصواعـق المحرقـه )ص47 ]ص79[( آمـده، بـّزار آن را با همین طریق آورده اسـت.
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22. پنج شبح از نسل آدم

از انس بن مالک نقل شده که از رسول خدا؟ص؟ شنیده است: »جبرئیل به من خبر داد: 

›چون خدای تعالی آدم را آفرید و در پیکرش روح دمید، به من فرمان داد تا سیبی از بهشت 

برگیرم و افشرۀ آن را در حلق آدم بریزم. من آن افشره را در دهانش چکاندم؛ پس خداوند از 

قطرۀ نخست، تو را آفرید _ ای محّمد! _ و از قطرۀ دوم، ابوبکر؛ از سوم، عمر؛ از چهارم، عثمان؛ 

خدای  کیستند؟”  بخشیدی،  کرامتشان  که  “اینان  گفت:  آدم  پس  را.  علی  پنجم،  از  و 

تعالی فرمود: “اینان پنج شبح از نسل تو هستند.” سپس فرمود: “اینان از همۀ آفریدگانم نزد 

گفت: “پروردگارا! به احترام آن  گرامی ترند.” چون آدم از فرمان پروردگارش سرپیچید،  من 

ی را پذیرفت.‹« که برتری شان دادی، توبۀ مرا بپذیر!” پس خداوند توبۀ و پنج شبح 

نیــز  و  نمــوده  یــاد   )]44/1[  30/1 ِضــره:  الّنَ یــاض  )الّر طبــری  محّب الّدیــن  حافــظ  را  ایــن 

گفتــه  کتــاب، آن را آورده و  ابن َحَجــر )الّصواعــق المحرقــه: ص50 ]ص83[( بــه نقــل از همــان 

است: »درستی یا نادرستی این سخن بر عهدۀ خود او است.«

کـه یکـی توّسـل جسـتن آدم،  گویـد: چـه فاصلـۀ بسـیاری اسـت میـان ایـن دو تـن  امینـی 

نخسـتیِن پیامبران، را به خدای تعالی به واسـطۀ افرادی عادی و در ردیف توّسـلش به برترین 

که توّسل جستن  د بر آن دو و خاندانشان باد! _ روا می شمارد و آن دیگری  و رسول و سرور اوصیا _ در

ارزش  بزرگـوار؟ص؟ هیـچ  پیامبـر  بـه  آدم  توّسـل  بـرای  و  انـکار می نمایـد  را  بـه دیگـری  کـس   هـر 

کـه  روایتـی  را درسـت می دانـد؛ آن هـم  روایتـی  فـرد نخسـت چنیـن  و احترامـی نمی شـمارد. 

سـیوطی دروغ و سـاختگی اش شـمرده و چنـان کـه در کشـف الخفـاء آمـده، ابن َحَجـر همیـن را از 

که در  سـیوطی پذیرفته؛ هرچند در الّصواعق المحرقه، آن را در زمرۀ فضیلت ها آورده و پنداشـته 

آینـده کسـی نخواهـد آمـد تـا حسـاب وی را بررسـد! نیـز عجلونـی در دروغ و سـاختگی شـمردن 

گفتـه اسـت: »ابن َحَجـر  گشـته و در کشـف الخفـاء )233/1 ]249/1[(  ایـن خبـر، بـا آن دو هم بـاور 

َهیَثمی به نقل از سیوطی، آن را دروغ و ساختگی دانسته است.«
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یدن در فضیلت ها  گواه بر همین مطلب اسـت؛ اّما غلّو ورز متن این روایت روشـن ترین 

یارویـی پـردازد: »آن گاه آدم از  آن را برسـاخته تـا بـا آن چـه در سـخن خـدای تعالـی آمـده، بـه رو

گرفـت، پـس خـدا ]بـه مهـر و بخشـایِش خـود[ بـه او روی نمـود و توبـۀ او را  پـروردگار خویـش سـخنانی فرا

پذیرفـت.« ]بقـره/37[

کـه در الـّدّر المنثـور )60/1 ]147/1[( آمـده، دیلمـی در مسـند الفـردوس بـا سـند خویش  چنـان 

از علـی آورده اسـت: »از پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ ایـن سـخن خداوند پرسـیدم: ›آن گاه آدم از پروردگار 

گرفـت، پـس خـدا ]بـه مهـر و بخشـایِش خـود[ بـه او روی نمـود و توبـۀ او را پذیرفـت.‹  خویـش سـخنانی فرا

کـه  گاه  ]بقـره/37[ فرمـود: ›خداونـد، آدم را در هنـد بـه هبـوط نشـاند و حـّوا را در جّده ... تـا آن 

ی فرسـتاد و فرمـود:“ای آدم! آیـا تـو را بـه دسـت خویـش نیافریـدم؟ آیـا از  جبرئیـل را بـه سـوی و

کنیز خویش، حّوا،  روح خود در تو ندمیدم؟ آیا فرشـتگانم را به سـجده برای تو درنیاوردم؟ آیا 

گفت:“چـرا  گریـه بـرای چیسـت؟”  گفـت:“آری.” فرمود:“پـس ایـن  را همسـر تـو نسـاختم؟” 

کـه از همسـایگی خـدای رحمـان بیـرون گشـته ام؟” فرمود:“بـر تـو بـاد بـه  گریـه نکنـم، حـال آن 

کـه همانـا خداونـد توبـه ات را می پذیرد و گناهـت را می آمرزد. بگـو: بارخدایا! از  ایـن کلمـات؛ 

تـو بـه حـّق محّمـد و خانـدان محّمـد درخواسـت می کنـم؛ تـو منّزهـی و معبودی جز تو نیسـت؛ 

که تو آمرزگار و مهرورزی.”  یدم؛ پس مرا بیامرز  کردم و به خویشـتن سـتم ورز کاری زشـت  من 

یافـت نمود.‹« کـه آدم در پـس این هـا کلماتـی بـود 

کلماتی  کرده است: »از رسول خدا؟ص؟ در بارۀ  ابن نّجار از ابن عّباس با ذکر سند روایت 

ی به حّق محّمد و  یدنش شد. فرمود: ›و گرفت وموجب آمرز که آدم ازپروردگارش فرا پرسیدم 

ید.‹«  که او را بیامرزد؛ و خداوند او را آمرز علی و فاطمه و حسن و حسین از خداوند خواست 

)الّدّر المنثور: 60/1(

کـه در ینابیع  ایـن را فقیـه ابن   َمغاِزلـی )مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ ]ص63[( آورده؛ چنـان 

الموّده )ص239 ]63/2[( آمده است.
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ــت  ــاس روای ــه از ابن عّب ــن علــی نطنــزی )ز.480( در الخصائــص العلوی ــد ب ابوالفتــح محّم

ی دمیــد، او عطســه ای نمــود  کــه چــون خداونــد آدم را آفریــد و از روح خویــش در و  نمــوده 

کنــد!« پــس چــون  گفــت: »الحمــدهلل.« پــروردگارش بــه او فرمــود: »پــروردگارت تــو را رحمــت  و 

کــه بیــش از  کســانی را آفریــده ای  گفــت: »پــروردگارا! آیــا  فرشــتگان را بــه ســجدۀ او درآورد، آدم 

گفــت:  گــر آنــان نبودنــد، تــو را نمی آفریــدم.«  مــن، ایشــان را دوســت بــداری؟« فرمــود: »آری؛ و ا

»پــروردگارا! پــس ایشــان را بــه مــن نشــان ده!« ســپس خداونــد بــه فرشــتگان پــرده دار وحــی 

ی  کــه پنــج شــبح پیــش رو کنــار رفــت، آدم دیــد  کنــار زننــد. چــون پرده هــا  فرمــود تــا پرده هــا را 

کیاننــد؟« فرمــود: »ای آدم! ایــن محّمــد اســت:  گفــت: »پــروردگارا! اینــان  عــرش قــرار دارنــد. 

ــه  ــن فاطم ــّی او؛ ای ــرم و وص ــرعموی پیامب ــن و پس ــت: امیرالمؤمنی ــی اس ــن عل ــن؛ ای ــر م پیامب

اســت: دختــر پیامبــرم؛ و ایــن دو حســن و حســین هســتند: پســران علــی و فرزنــدان پیامبــرم.« 

ســپس فرمــود: »ای آدم! اینــان فرزنــدان تــو هســتند.« پــس آدم شــادمان گشــت و چــون مرتکــب 

گفــت: »پــروردگارا! بــه حــّق محّمــد و علــی و فاطمــه و حســن و حســین از تــو  خطــا شــد، 

کــه خــدای تعالــی  یــد. و همیــن بــود  کــه مــرا بیامــرزی.« پــس خداونــد او را آمرز می خواهــم 

از  آدم  کــه  کلمــات  آن  ]بقــره/37[  گرفــت.«  فرا کلماتــی  خویــش  پــروردگار  از  آدم  »آن گاه  فرمــود: 

گرفــت، چنیــن بــود: »بارخدایــا! بــه حــّق محّمــد و علــی و فاطمــه و حســن   پــروردگارش فرا

و حسین، توبۀ مرا بپذیر!« پس خداوند توبۀ او را پذیرفت.

بـرای همیـن مـرد ]= انـس[ بـا سـند صحیح روایت گشـته که عمر، یکی از آن شـبح های 

اّدعـا شـده، بـرای طلـب بـاران بـه عّبـاس، عمـوی پیامبـر؟ص؟  توّسـل جسـت و در هنگامی که 

مـردم بـه خشکسـالی گرفتـار شـده بودنـد، برای بـاران طلبیدن بیـرون آمد و گفـت: »بارخدایا! 

یم تا خشکسـالی را از ما بزدایی و بارانی سـیراب  عموی پیامبرت را نزد تو به شـفاعت می آور

گفـت: »بارخدایـا! هیـچ بالیـی از آسـمان فـرود نیایـد، مگـر بـه  کننـده بـر مـا ببارانـی.« عّبـاس 

ی  گنـاه؛ و آن بـال برطـرف نشـود، مگـر بـا توبـه. ایـن قـوم بـه وسـیلۀ مـن بـه سـوی تـو رو سـبب 

کـه  گناه آلـودۀ مـا اسـت  کـه بـا پیامبـرت دارم؛ و ایـن دسـت های  آورده انـد، بـه سـبب نسـبتی 
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کـه بـرای توبـه بـر درگاه تو سـاییده می شـود.  بـه سـوی تـو گشـوده شـده و پیشـانی های مـا اسـت 

را  مانـده  راه  پـای[ در  و ]چهار نظـر نمی انـدازی  از  را  گمشـده  پـای[  کـه ]چهار آن شـبانی  تـو 

بـزرگاْن نحیـف  کـودکاْن ضعیـف و  کنـون  در سـراِی بی پناهـی بـه حـال خـود نمی گـذاری. ا

گشـته اند و شـکوا بـه آسـمان برخاسـته و تـو پنهـان و پیـدا را می دانـی. بارخدایـا! پیـش از آن 

کـه همانـا جـز  ک شـوند، بـا فریادرسـی ات بـه فریـاد ایشـان رس؛  گردنـد و هـال کـه ایشـان نومیـد 

کافـران از رحمـت تـو نومیـد نگردنـد.«

گشـوده شـد  یسـمان هایی از هم  که آسـمان همچون ر ی پایان نگرفته بود  هنوز سـخن و

گـران از آسـمان فـرود آمـد. مردم به مسـح نمودن ]و تبّرک جسـتن  و ابرهـا پدیـد آمدنـد و بارانـی 

گوارا باد!« گفتند: »ای ساقی دو حرم؛ بر تو  به[ دست و پای عّباس پرداختند و 

در این زمینه، حّسان بن ثابت چنین سرود:
کــه امــام ]=عمــر[ خداونــد را خوانــد؛ پــس بــه برکــت روی  گشــته بــود  قحطــی بــر مــا پیاپــی 

گشــت. ک عّبــاس ســیراب  تابنــا

که به همین سبب، تنها وارث وی بود. همان عموی پیامبر و همتای پدرش 

بــه حــّق او خداونــد ســرزمین مــا را آبــاد ســاخت و پــس از چنــدی نومیــدی، همــه جایــش را 

سرســبز نمــود.

گفت: و ابن عفیف نصری 
وقتی روزگار با مردم نامرادی کند و چهره زشت بنماید، همواره به سراغ عّباس بن  َشیبه.1 

گشوده  گشت. که چون با دعای مسلمانی خدا را  خواند، آسمان از صدای او  او مردی است 

تا دعا  کرد، درهای آسمان به دست سپاهیان نامدار بزرگوار خدا باز  شد.

کــه عبــاس عمــوی او اســت،  او عمــوی پیامبــر اســت و هیــچ فرزنــد ]بــرادر[ی ماننــد پیامبــر 
کــس چــون عمــو نباشــد. نیســت و در میــان خویشــاوندان هیــچ 

را شــناختند  او  منزلــت  قریــش  و  ایســتاد  پیامبــر  بــاران جــای  بــرای خواســتن  او  کــه   روزی 
و دانستند به خاطر او بر دیگر اقوام برتری دارند.

1. »َشیبه« نام دیگر جناب عبدالمّطلب است. )ن.(
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و شاعری از بنی هاشم سرود:
که ابر را شکافت. هم رسول خدا از ما است و هم شهیدان و هم عّباس 

گفت: و عّباس بن عتبة بن ابی لهب 
کــه عمــر بــه حرمــت  کنانش را ســیراب نمــود، آن شــب  خــدا بــه آبــروی عمــوی مــن حجــاز و ســا

کــرد. مــوی ســپید او طلــب بــاران 

ــرد،  ــا دعــا می ک ــه ســوی خــدا روی می نمــود و ت ــاس ب ــه وســیلۀ عّب در خشکســالی ها همــواره ب

بــاران می آمــد.
کننده، فخری هست؟1 رسول خدا از ما است و میراثش میان ما. آیا فراتر از این برای فخر 

پـس چـرا ایـن مـرد _ کـه در حدیـث سـاختگی اشـباح، در ردیـف رسـول خـدا و سـرور 

اوصیـا، درود خـدا بـر آن دو و خاندانشـان، بـدو توّسـل یافته انـد و او و همراهـش بـه اعتـراف آن 

کـه در میـان آفریـدگان خـدای  گرامی تریـِن خلـق خـدا هسـتند، حـال آن  آنـان را آفریـد،  کـه 

سـبحان، پیامبـران و رسـوالن اولوالعـزم و اوصیـا و فرشـتگان و مقّربـان جـای دارنـد! _ خداوند 

ی بـه عّبـاس چه جایگاهـی دارد، حال آن که  را بـه جـان خویشـتن فرانخواْنـد؟ توّسـل یافتـن و

خـود او نـزد خداونـد از عّبـاس و پـدِر آدمیـان، حضـرت آدم، و همۀ فرزندانش، نسـل در نسـل، 

کسـانی  گرامی تـر اسـت؟ آیـا تنهـا در عّبـاس جایـی بـرای اسـتثنا یافـت؛ و او را از خـود و همـۀ 

گرامی تـر یافـت؟ گرامی تـر اسـت، در پیشـگاه خداونـد  ی از آنـان نـزد خـدا  کـه و

گوییـد و بـه آن  کـه حـق را  گویـم! شـما را ایـن امـکان و مجـال هسـت  کـه چـه  مـن ندانـم 

چـه وجـدان آزادتـان شـما را بـه آن فرامی خوانـد، داوری کنیـد و بگوییـد: چگونه آن کسـاِن یاد 

1. صحیـح بخـاری، کتـاب الصـالة، بـاب »سـؤال الّنـاس اإلمـام اإلستسـقاء« ]342/1[؛ صحیـح مسـلم، کتـاب الّصـالة؛ 
کر )248-245/7  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا األغانـی )81/12(؛ أعـالم الّنبـّوه تألیـف مـاوردی )ص78 ]ص132[(؛ تار
کـم )334/3 ]377/3[(؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن کثیـر  ]355/26-361[(؛ المسـتدرک علـی الصحیحیـِن حا
البـاری بشـرح صحیـح  التقریـب )63/1(؛ فتـح  فـی شـرح  الّتثریـب  الجنـان )72/1(؛ طـرح  مـرآة  )92/7 ]104/7[(؛ 
کـه شـفاعت جسـتن از اهـل خیـر و  کـرد  گفتـه اسـت: »از ایـن ماجـرا برداشـت تـوان  البخـاری )398/2 ]497/2[( او 
صـالح و خانـدان نبـّوت مسـتحّب اسـت.«؛ عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری )438/3 ]32/7[(؛ شـذرات 

�)]164/1[ هـب )29/1 
ّ
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شـده در حدیـث، جـز محّمـد و همتایـش ]علی[، نزد خداوند از همـۀ آفریدگانش گرامی ترند، 

کردیـم، از پیامبـران و رسـوالن و اوصیـا و اولیـا و فرشـتگان، در  کـه یـاد  کـه آن کسـانی  حـال آن 

آن آفریـدگان جـای دارنـد؟ چگونـه پدر بشـر، پیامبر معصوم، به کسـی چـون ابوبکر و دو همراه 

ی شـما  کـه وضـع اینـان روشـن اسـت و سـیرۀ ایشـان پیـش رو ی توّسـل می جویـد، در حالـی  و

کـه بـه نـّص قـرآن عزیـز، معصوم  ی  اسـت؟ چگونـه اینـان هم ردیـف پیامبـر بزرگـوار و هم طـراز و

کرامـت توّسـل، بـا  ک پیامبـر اسـت، قـرار می گیرنـد؟ چگونـه در فضیلـت آفرینـش و  و جـان پـا

کـه هیـچ یک از پیـروان آن قوم بر چنیـن اّدعاهایی با  ایـن دو هم بهـره می شـوند؟ گمـان نـدارم 

گـردد؛ شـاید هـم چنین شـود، ولـی آن را بر عهـدۀ خود آن  یـان ایـن سـخن دروغ هم داسـتان  راو

فضیلت هـا  در  ایشـان  یـدِن  غلّو ورز زیـرا  ؛  نمـوده _  رفتـار  ابن َحَجـر  کـه  _ چنـان  نهـد  یـان  راو

کرانه ای ندارد!

کـه بـه ورطـۀ تفریـط و پرتـگاه نادانـی افتـاده، همچـون قصیمـی اسـت  و اّمـا آن مـرد دیگـر 

کـه  کـه ]یکسـره توّسـل را انـکار نمـوده و[ خبـر صحیـِح رسـیده از عمـر بـن خّطـاب را نپذیرفتـه 

گفـت: ›پـروردگارا! از تـو بـه حـّق  کـه آدم دچـار آن خطـا شـد،  گاه  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »آن 

کـه مـرا بیامـرزی.‹ خداونـد فرمـود: ›ای آدم! چگونـه محّمـد را  محّمـد درخواسـت می کنـم 

جـا  آن  از  را  او  ›پـروردگارا!  گفـت:  نیافریـده ام؟‹  را  ی  و هنـوز  کـه  آن  حـال  می شناسـی، 

کـه چـون مـرا بـه دسـت خویـش آفریـدی و از روح خـود در مـن دمیدی، سـرم را فراز  می شناسـم 

که  که بر پایه های عرش نوشـته اند:“لا اله الا اهلل؛ محّمد رسول اهلل.” پس دانسـتم  آوردم و دیدم 

تـو  نـزد  آفریدگانـت  کـه دوست داشـتنی تریِن  نمـی آوری، مگـرآن  راهمـراه خـود  کسـی  نـام  تـو 

باشـد.‹ خداونـد فرمـود: ›ای آدم! راسـت گفتـی؛ همانـا او دوست داشـتنی تریِن آفریـدگان نزد 

گر محّمد نبود، تو را نمی آفریدم.‹« یدم؛ و ا که تو را آمرز ی بخوان؛  من است. مرا به حّق و

کـــم  ـــل الّنبـــّوه ]489/5[(1؛ حا ـــد: بیهقـــی )دالئ کرده ان ـــا ذکـــر ســـند روایـــت  کســـان ب آن را ایـــن 

که همه اش هدایت و نور است.« گفته است: »به آن چنگ بزن  1. ذهبی در ستایش این حدیث 
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َطَبرانـــی  آن _ ؛  الّصحیحیـــن: 615/2 ]672/2[( _ ضمـــن صحیـــح شـــمردن  )المســـتدرک علـــی 

الخصائـــص  کـــه در  کر، چنـــان  ابن عســـا الّنبـــّوه(؛  )دالئـــل  ابوُنَعیـــم  الصغیـــر ]82/2[(؛  )المعجـــم 

ـــقام:  ـــد: ســـبکی )شـــفاء الّس ـــش را پذیرفته ان کســـان صحیـــح بودن ـــز ایـــن  ـــرٰی آمـــده اســـت. نی الکب

بأخبـــار  الوفـــا  )وفـــاء  َســـْمهودی  ]82/1[(؛   16/1 دّنّیـــه: 
ّ
الل )المواهـــب  َقســـَطالنی  ص120 ]ص161[(؛ 

دّنّیـــه: 62/1(؛ عّزامـــی )فرقـــان 
ّ
دار المصطفـــٰی؟ص؟ : 419/2 ]1371/4[(؛ ُزرقانـــی )شـــرح المواهـــب الل

 القـــرآن: ص117(. نیـــز ســـیوطی )الخصائـــص الکبـــرٰی: 6/1 ]12/1[( آن را از شـــماری از حافظـــان 

آورده است.

ایـن  انـکار  در  ابن تیمّیـه،  از  ی  پیـرو بـه   )593/2 الوثنیـه:  و  اإلسـالم  بیـن  )الصـراع  قصیمـی 

گویـد: »درخواسـت نمـودن بـه حـّق پیامبـر یـا دیگـر  افتخـار صحیـِح بـر جـای مانـده از پیامبـر 

کاری درسـت و مـورد قبـول بـه  کـه  پیامبـران و صالحـان، بهـای عملـی و دینـی نـدارد، چنـان 

گـردد! در این سـخِن گوینده:  کـه مایۀ آمـرزش و بخشـِش یکسـره  شـمار آیـد؛ چـه رسـد بـه ایـن 

کار شایسـته ای نهفتـه تـا  ›ای خـدا! از تـو بـه حـّق فـالن مـرد یـا زن درخواسـت می کنـم!‹ چـه 

کـه  کـه آمـرزش تنهـا از آِن کسـی اسـت  گوینـدۀ خـود را سـزاوار آمـرزش سـازد؛ و جـز ایـن نیسـت 

آمرزش خواهد؟«

همـو گفتـه اسـت: »و اّمـا سـخِن تنهـا نزد خداونـد هیچ بهایی ندارد و به آن نظر نشـود، چه 

رسـد به کاری که مایۀ برداشـتن گناهان و خطاهای سـنگین باشـد! در این سـخِن گوینده: ›از 

گفتـه  کـه مـرا بیامـرزی!‹ چـه ارج و بهایـی اسـت تـا او را  تـو بـه حـّق محّمـد درخواسـت می کنـم 

شـود: ›هـرگاه مـرا بـه حـّق وی بخوانـی، تـو را بیامـرزم.‹؟ نادان تریـن مـردم و سست ترینشـان در 

دین و تقوا و فضیلت، و دورترینشان از خدا و خشنودی وی، چنین می گویند و همین سخن 

عفـو  و  بخشـش  و  آمـرزش  شایسـتۀ  ایشـان،  خواسـت  رغـم  بـه  اّمـا  می راننـد؛  زبـان  بـر   را 

ک رنـج آور هسـتند و ایـن  و خشـنودی نمی گردنـد؛ بلکـه سـزاوار انتقـام و رانـدن و عـذاب دردنـا

سـخن و توّسـل، آنـان را سـودی ندهـد، خـواه انـدک و خـواه بسـیار. مـا تردیـد نداریم کـه تنها مایۀ 
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گنـاه خویـش  از  برکنده شـدنش  و  پـروردگارش  بـه سـوی  بازگشـتش  و  توبـه  آدم،  گنـاه   آمـرزش 

و پوزش خواهـی و آمرزش جویـِی برآمـده از همـۀ جـان و دل و اندیشـه اش بـود؛ وگرنـه درخواسـت 

نمودن به حّق کسی، البّته نزد خداوند بها و اعتباری ندارد.«

ایـن  در  کـه  نمی گوییـم؛  سـالم  جـز  چیـزی  بددهـن،  گسـتاِخ  نـادان  ایـن  پاسـخ  در  مـا 

کـه شـماری از پیشـوایان  گرفتـه؛ همـان کسـی  پریشـان گویی دنبالـۀ راه اسـتادش ابن تیمّیـه را 

گفتـار  کـه از آن میـان، بـه  و حافظـان حدیـث، بـا سـخنانی پربـار بـه رّد سـخنش پرداخته انـد 

گفتـه اسـت:  گویـد: »ابن تیمّیـه  ی )شـفاء الّسـقام: ص121 ]ص162[(  سـبکی بسـنده می کنیـم. و

یـد، هیـچ پایـه ای نـدارد و آن را کسـی با سـند درخور  کـه توّسـل ورز کـه در قّصـۀ آدم آمـده  ›ایـن 

که این  ی اّدعا نموده  گواهی، از پیامبر؟ص؟ روایت ننموده اسـت.‹ سـپس و اعتماد و توّجه و 

کشـانیده؛  گفتار دروغ اسـت؛ و با پندار و باطل پردازی، در این زمینه بسـیار سـخن را به درازا 

کم این حدیث را صحیح شـمرده،  که حا گاه بود  ی آ گر و که هیچ رهاوردی ندارد. ا سـخنی 

گاه  گر هـم از این مطلب آ چنیـن نمی گفـت و یـا در پـی پاسـخ آن برمی آمـد. گویـا می بینم که ا

ی این حدیث، خدشـه وارد آورد! مـا گوییم: در صحیح  گـردد، بـه عبدالّرحمـان بـن یزیـد، راو

کـه  کـم اعتمـاد نماییـم. نیـز عبدالّرحمـان بـن یزیـد تـا آن پایـه  دانسـتن ایـن حدیـث، بـه حا

گسـتاخی  یـده، ضعیـف نیسـت. چگونـه مسـلمانی را روا باشـد تـا چنیـن  ابن تیمّیـه اّدعـا ورز

کـه ایـن حدیـث در بـارۀ آن رسـیده و نـه عقـل و نـه شـرع آن را مـردود  کار بـزرگ را  یـده و ایـن  ورز

نیـز  پیامبـران  دیگـر  و  ابراهیـم  و  نـوح  توّسـل  در بـارۀ  اّمـا  و  دانـد؟  ناپذیرفتنـی  می شـمرد، 

کـه  کرده انـد و مـا بـه همیـن حدیـث بسـنده نمودیـم؛ زیـرا  کـه مفّسـران یـاد  روایت هایـی آمـده 

که  کم آن را صحیح شـمرده اسـت. در این مضمون تفاوتی نیسـت  حدیثی اسـت نیکو و حا

کسـی  یـا دسـتاویز سـاختِن مقـام و جایـگاه  یـا شـفاعت جویی  یـا یاری خواهـی  آن را توّسـل 

کـه دعـای یـاد شـده و یـا سـخنانی هم مضمـون آن را بـر زبـان می راَنـد، بـه  کسـی  یم؟  بشـمار

ی را دسـتاویز اجابـت دعای خویش نزد خـدا قرار می دهد  پیامبـر؟ص؟ توّسـل می جویـد؛ زیـرا و
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ی،  کـه بـرای رسـیدن بـه مقصـود خویـش، بـا توّسـل بـه و ی یـاری می جویـد؛ بدیـن معنـا  یـا از و

از خداوند یاری می طلبد.«

گفتیـم. پـس بدان جـا  کتـاب )143/5-156( در بـارۀ ایـن موضـوع سـخن  پیش تـر در همیـن 

رجوع نمایید!

23. ابوبکر بهتریِن آسمانیان و زمینیان است

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ابوبکـر و عمـر بهتریـِن آسـمانیان  ابوهریـره روایـت شـده   از 

و زمینیان و نخستینیان و پسینیان، مگر پیامبران و رسوالن، هستند.«

ابن عـدّی  و  کـم  از حا نقـل  بـه  المحرقـه: ص45 ]ص76[(  )الّصواعـق  ابن َحَجـر  را  ایـن خبـر 

یـخ بغـداد: 253/5( آن را بـا ذکـر  ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 180/2[ آورده و خطیـب بغـدادی )تار

کـه عـادت جـاری او در بـارۀ منقبت هـای این دو شـیخ اسـت،  کـرده؛ اّمـا چنـان  سـند روایـت 

کـه در آن، جبـرون بـن واقـد افریقـی قـرار دارد و محّمـد  از اختالل هـای سـندش لـب فروبسـته 

گویـد: »جبـرون  کـرده اسـت. ذهبـی )میـزان االعتـدال ]387/1[(  ی روایـت  بـن داوود قنطـری از و

کـرده و محّمـد بـن داوود قنطـری از او بـا  را مّتهـم نموده انـد؛ زیـرا بـا کم آزرمـی از سـفیان روایـت 

انتسـاب بـه پیامبـر، از ابوهریـره روایـت نمـوده اسـت: ›ابوبکـر و عمـر بهتریـِن مردم نخسـتند.‹ 

ی روایت نموده اسـت.«  که هر دو سـاختگی هسـتند، تنها و این حدیث و خبر پیش از آن را 

ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 94/2 ]121/2[( از ابن عـدّی1 ایـن سـخن را افـزوده اسـت: »جـز ایـن دو 

کـه هـر  کـه ایـن دو را  کسـی جـز محّمـد بـن داوود را نیافتـه ام  حدیـث را بـرای او نمی شناسـم و 

دو زشـت و ناپذیرفتنی انـد، از او روایـت نمایـد.«

ی دو  گفتـه اسـت: »و ذهبـی ]میـزان االعتـدال: 540/3[ در شـرح حـال محّمـد بـن داوود 

آورده  جبـرون  حـال  شـرح  در  ابن عـدی  کـه  کـرده  روایـت  افریقـی  جبـرون  از  باطـل   حدیـث 

گفته است: ›تنها محّمد این دو حدیث را روایت نموده است.‹« و 

1. پیشتر این روایت آمد.)غ.(
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کـه آفـت ایـن حدیـث از جبـرون  گویـد: »پنـدارم  ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 161/5 ]181/5[( 

ی آورده و به سـاختگی بودن هر دو  ف ]= ذهبی[ هر دو حدیث را در شـرح حال و
ّ
اسـت. مؤل

کـرده کـه جبـرون به سـاختن این دو شـهرت یافته اسـت.« تصریـح نمـوده و اشـاره 

را  باطـل  چنیـن  حدیثـی  کـه  اسـت  سـزاوار  را  باطـل  آوری  دو  چنیـن  گویـد:  امینـی 

کـه از  کـه آن دو مـرد بـر فرشـتگان مقـّرب و معصـوم  گمـان دارد  کـه سـازندۀ آن  روایـت نماینـد 

 آسـمانیان هسـتند و سرورشـان جبرئیل، امین وحی خداوند، در زمرۀ آنان اسـت و نیز بر اولیا 

کـه نزدیکـی و تقّربشـان به خداوند ثابت گشـته، برتری  و برگزیـدگان خـدا و اوصیـای پیامبـران 

کـه  کـه ایـن دو بـا چـه چیـز بـر آنـان برتـری یافته انـد: بـا دانـش سرشارشـان  دارنـد! مـن ندانـم 

کـه نـه شـما بـدان قائلیـد و نـه آن  گناهـان  میزانـش را دانسـتید؟ بـا معصـوم بـودن از خطاهـا و 

یخ از سـیرۀ آن دو نگاشـته اند، چنین اعتقادی را روا می دارد؟ _ اّما عصمت  چه حافظان تار

فرشـتگان، ثابت و تردید ناپذیر اسـت و عصمت اوصیا بر پایۀ برهان درسـت، واجب اسـت 

گزاره هایی اسـت که دلیل خویش  و نزدیکـی مقّربانـی همچـون لقمـان و خضـر و ذوالقرنین از 

کـه در راه خداونـد، در دل هـا بیـم می افکندنـد   را بـا خـود همـراه دارد. _ و یـا بـا دلیـرِی آن دو 

و در مسیر دین، رنج بردند و تالش های عظیم نمودند؟

ــر هــر فضیلتــی  ــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت. ب ــوارد ب ــن م حقیقــت مطلــب در همــۀ ای

تابعیــن  و  صحابــه  از  بســیاری  بــر  فضیلــت،  آن  در  دو  آن  کــه  می بینیــد  بگذاریــد،   دســت 

و دنباله هایشــان برتــری ندارنــد، چــه رســد بــه کســانی کــه از آنــان یــاد کردیــم؛ اّمــا غلّو ورزیــدن در 

فضیلت هــا صاحــب ایــن گفتــار را بدیــن جــا کشــانده اســت. پــس او را وانهیــد تــا چنیــن 

گویــد؛ کــه حقیقت هــای اســتوار زوال ناپذیرنــد و اصــول پذیرفتــه شــده در همــه حــال مــورد 

تکیه و اعتمادند.

24. پاداش پیامبر؟ص؟ و ابوبکر

کـه به ابوبکـر فرمود:  از علـی بـن ابی طالـب نقـل شـده اسـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 
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کـه از روز آفرینـش آدم تـا هنـگام بعثـت مـن  ›ای ابوبکـر! همانـا خداونـد پـاداش هـر آن کـس را 

کـه را از هنـگام بعثتـم تـا روز قیامـت بـه  ی پـاداش هـر  ایمـان آورده، بـه مـن بخشـید؛ و همانـا و

مـن ایمـان آوَرد، بـه تو بخشـد.‹«

 آن را بـا ذکـر سـند روایت 
ّ

ِضـره )129/1 ]162/1[( آمـده، خلعـی و مـال یـاض الّنَ کـه در الّر چنـان 

بـن  محّمـد  بـن  احمـد  طریـق  از  را  آن   )53/5 بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب  نیـز  کرده انـد. 

عبیـداهلل ابوالحسـن تّمـار ُمقـری آورده و گفتـه اسـت: »او ثقـه نبود و حدیث هـای باطل روایت 

گفتـم: ›او را ضعیـف  کـره نمـودم و  نمـوده اسـت. بـا ابوالقاسـم ازهـری در بـارۀ ایـن شـیخ مذا

یم؛ زیـرا حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی دارد.‹ گفـت: ›آری؛ او همانند ابوسـعید  می شـمار

ی اسـت.‹« عـدو

کم شـرم  ی بصـری، شـیخ  ی همـان حسـن بـن علـی عـدو گویـد: ابوسـعید عـدو امینـی 

کـه حدیـث می سـاخت و شـرح حالـش را در زنجیـرۀ دروغگویـان در همیـن  دروغگویـی اسـت 

کتـاب )224/5( آوردیـم. پـس گفتـۀ ازهـری که ابوالحسـن تّمار همچون ابوسـعید اسـت، اشـاره 

کـه او هـم دروغگـو و حدیث سـاز اسـت. دارد 

یـدن در تشـّیع شـهرت دارد  بـه غلّو ورز کـه  نیـز هسـت  یـۀ ضریـر  ابومعاو ایـن سـند،   در 

و یعقـوب بـن  َشـیبه گفته اسـت: »ثقه اسـت؛ اّما بسـا که فریبـکاری می کند.« )میـزان اإلعتدال: 

�)]575/4[ 382/3

گفتـه اسـت: »هـر  ُکَهیـل  َمة بـن 
َ
کـه  َسـل نیـز در ایـن سـند، ابوالبختـری، از علـی قـرار دارد 

کـه ابوالبختـری ]خـود شـنیده و[1 روایـت نمـوده، حسـن اسـت؛ اّمـا آن چـه از دیگـران  حدیثـی 

کـرده، ضعیـف اسـت.« )میـزان اإلعتـدال: 344/3 ]494/4[( ]بـه طـور مرسـل[ روایـت 

این بود وضع سند روایت؛ و اّما در بارۀ متن آن، وجدان آزاد شما داوری نیکو است!

1. افزوده از اصل مأخذ است.)غ.(
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25. دوستی و سپاسمندِی بایسته بر اّمت

از سـهل بن سـعد روایت شـده که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »دوسـتی و سپاسـمندی ابوبکر 

بر اّمت من واجب است.«

آورده  کـردی  ابراهیـم  بـن  از طریـق عمـر  بغـداد: 453/5(  یـخ  )تار بغـدادی  را خطیـب  آن 

ی اعتبـار  گفتـه اسـت: »تنهـا عمـر ]بـن ابراهیـم[ ایـن حدیـث را روایـت نمـوده و حدیـث و و 

گفته اسـت: »این حدیث  کرده و  ندارد.« نیز ذهبی )میزان اإلعتدال: 249/2 ]179/3[( از آن یاد 

یـخ بغـداد: 73/5( آن را بـا  بـس زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت.« همچنیـن خطیـب بغـدادی )تار

کـه بیـش از همـگان در همراهـی بـا  کـردی آورده اسـت: »کسـی  ایـن عبـارت از طریـق عمـر 

بـر مـن مّنـت دارد، ابوبکـر صّدیـق اسـت؛ پـس دوسـتی و سپاسـمندی   مـن و بخشـش گری 

ی بر اّمتم واجب است.« و پاس داشتن و

کــه داَرُقْطنــی او را دروغگــو  کــردی اســت  گویــد: ایــن روایــت از ســاخته های عمــر  امینــی 

گفتــه اســت: »ثقــه نیســت و از افــراد قابــل  یــخ بغــداد: 202/11[  و پلیــد دانســته و خطیــب ]تار

کتــاب  اعتمــاد، حدیث هــای بــس زشــت روایــت نمایــد.« بــه زنجیــرۀ دروغگویــان در همیــن 

بنگریــد!  )246/5(

یـخ خویـش بـا آن کـه سـخِن یـاد شـده  از خطیـب جـای شـگفتی اسـت کـه در کتـاب تار

گـره بـر زبانـش  کـه  کـردن از ایـن روایـت، می بینیـد  کـردی آورده، هنـگام یـاد  را در شـرح حـال 

یـده، از سـاختگی بودنـش هیـچ سـخن نمی گوید؛ و گاه  می افتـد و گاه در بـارۀ آن سـکوت ورز

کـه از ایـن حدیـث سـخن گفتـه _ به همین عبارت بسـنده می کنـد: »تنها عمر  _ در جـای دوم 

ایـن حدیـث را روایـت کـرده؛ و کسـانی جـز عمـر بیـش از او قابـل اعتماد هسـتند.« همۀ این ها 

پوشـاندن  و  روایـت  ایـن  روشـن  وضـع  از  خواننـدگان  سـاختن  غافـل  جـز  نیسـت  چیـزی 

کـه پـس از چنـدی صفـوری می آیـد  م! از پیامدهـای همیـن رفتـار اسـت 
ّ
 حقیقت هـای مسـل

م می شمارد.
ّ
و این روایت را در نزهة المجالس )186/2 ]183/2[( از حدیث های مسل
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26. ابوبکر در کفۀ ترازو
ــن موســی باجــی  ــذی از رزق اهلل ب ــاة الوصــول )ص112( آمــده، حکیــم ِترِم کــه در مرق چنــان 

َمه، از ســعید بــن جمهــان 
َ
ی بصــری، از َحّمــاد بــن  َســل بصــری، از مؤمــل بــن اســماعیل عــدو

کــه رســول خــدا؟ص؟ هــرگاه نمــاز صبــح را  َمه روایــت نمــوده 
َ
بصــری، از ســفینه غــالم اّم َســل

از شــما  یــک  کــدام  و می فرمــود: »دیشــب  ی می نمــود  بــه اصحــاب خویــش رو می گــزارد، 

کــدام  کــرد و فرمــود: »دیشــب  ی  خــواب دیــده اســت؟« روزی صبحگاهــان بــه اصحابــش رو

یــک از شــما خــواب دیــده اســت؟« مــردی گفــت: »ای رســول خــدا! مــن خــواب دیــده ام. دیدم 

کفــۀ  کفــۀ آن نهــاده شــدی و ابوبکــر در  ــو در یــک  ــا ترازویــی از آســمان آویــزان شــد و ت گوی کــه 

ی تــرازو[ برداشــته شــدی. ابوبکــر باقــی مانــد  گشــتی. پــس تــو ]از رو  دیگــر و تــو از او ســنگین تر 

و ســپس عمــر را آوردنــد و در کفــۀ دیگــر نهادنــد و بــا ابوبکــر ســنجیدند؛ ابوبکــر بر عمر ســنگینی 

ی تــرازو[ برداشــته شــد و عمــر در جــای خویــش مانــد و ســپس عثمــان را  کــرد. ابوبکــر ]از رو

کــرد. پــس عمــر  کفــۀ دیگــر نهادنــد و بــا عمــر ســنجیدند؛ عمــر بــر عثمــان ســنگینی  آوردنــد و در 

ــرازو[ برداشــته شــد و عثمــان در جــای خویــش باقــی مانــد و ســپس علــی را آوردنــد  ی ت  ]از رو

کــرد. آن گاه، تــرازو  کفــۀ دیگــر نهادنــد و بــا عثمــان ســنجیدند؛ عثمــان بــر علــی ســنگینی  و در 

گشــت و فرمــود: »خالفــت از پیامبــر 30  ــد.« پــس چهــرۀ رســول خــدا؟ص؟ دگرگــون  ــراز بردن را ف

گشت.« سال است و سپس پادشاهی خواهد 

راویان حدیث

1. رزق اهلل بصری )د.260/256(�

ی حدیث هـای بـس زشـت روایـت نمـوده؛ گرچـه صالـح اسـت و از او  اندلسـی گویـد: »و

کـی نیسـت.« )تهذیب الّتهذیـب: 273/3 ]235/3[( با

2. مؤّمل عدوی بصری )د.206(�

گوید: »بسـی راسـتگو و در سـّنی گری سـخت اسـت؛  ابوحاتم ]الجرح و الّتعدیل: 374/8[ 
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ی را بس زشـت دانسـته و یعقوب بن سـفیان  اّمـا فـراوان دچـار خطـا گـردد.« بخـاری حدیث و

کـه او را بـه نیکـی  گفتـه اسـت: »شـیخی اسـت بزرگـوار و سـّنی. از سـلیمان بـن حـرب شـنیدم 

می سـتود و اسـتادان مـا بـدو سـفارش نموده انـد؛ اّمـا حدیثش با حدیـث اصحابش همانندی 

کـه از اسـتادان ثقـۀ  ی بازایسـتند؛ چـرا  کـه در حدیـث و نـدارد و بـر دانشـوران بایسـته اسـت 

گـر این  خویـش، حدیث هـای بـس زشـت روایـت نمایـد. و ایـن وضعـی سـخت تر اسـت؛ زیـرا ا

را دارای عـذر می شـمردیم.« سـاجی  ی  بـود، و یـان ضعیـف  راو از  بـس زشـت  حدیث هـای 

کـه ذکر  گویـد: »بسـی راسـتگو؛ اّمـا دچـار خطـای بسـیار اسـت و حدیث هایـی خیال آلـود دارد 

او را دچـار خطـای  ]الّطبقـات الکبـری: 501/5[ و داَرُقْطنـی  بـه درازا می کشـد.« ابن سـعد  آن هـا 

ی حدیثـی را روایـت نمایـد، بایـد از آن  فـراوان شـمرده اند و مـروزی گفتـه اسـت: »هـرگاه تنهـا و

یـد؛ زیـرا حافظـه اش نابسـامان و اشـتباهش فـراوان بـود.« )میـزان  بازایسـتاد و در آن دّقـت ورز

اإلعتدال: 221/2 ]228/4[؛ تهذیب الّتهذیب: 381/10 ]339/10[(

3. سعید بن جمهان بصری )د.136(�

گویـد: »حدیـث وی را تـوان نوشـت؛ اّمـا بـه آن اسـتدالل  ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 10/4[ 

نتـوان کـرد.« ساجی گفته اسـت: »حدیثش پذیرفتـه نمی شـود.« )میزان اإلعتـدال: 377/1 ]131/2[؛ 

تهذیب الّتهذیـب: 14/4 ]13/4[(

تمـام می سـتانند.  پیمانـه سـتانند،  مـردم  از  کـه چـون  آنـان  کم فروشـان!  بـر  »وای  گویـد:   امینـی 
و چـون خـود بـرای آن هـا بپیماینـد یـا بسـنجند _ بـا تـرازو وزن کنند _ کم می دهنـد. آیا اینان گمـان نمی برند 

کـه همـۀ مـردم در برابـر پـروردگار جهانیـان بایسـتند  کـه برانگیختـه خواهنـد شـد، بـه روزی بـزرگ، روزی 

_ بـرای حسـاب .« ]مطّففیـن/1- 6[

اسـت  ترازویـی  گشـته،  آویـزان  بصـره  آسـمان  از  و  آورده  بصریـان  آن  کـه  ترازویـی  ایـن 

کـه می دانند  کـه یکـی از کفه هایـش نامیـزان اسـت و زبانـۀ آن کجـی دارد: »بگـو: آیـا آنان  معیـوب 

آیـا  برابرنـد؟  بینـا  و  نابینـا  آیـا  »بگـو:  ]زمـر/9[  برابرنـد؟«  _ کافـران _  نمی داننـد  کـه  آنـان  و  _ خداشناسـان _ 

تاریکی ها و نور یکسانند؟!« ]رعد/16[

)415(
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چگونـه در تـرازوی عـدل و انصـاف، رسـول خـدا؟ص؟ با آن مقام خویش، بـا فرزند ابوقحافه 

ک،  کـدام خوی هـای ارجمنـد، روحّیـات پـا کسـی نیسـت جـز ابوبکـر، سـنجیده می شـود؟  کـه 

واال،  احسـان های  و  نیکی هـا  یـا عملـی،  برتـر، حکمت هـای علمـی  و منش هـای  صفت هـا 

بصیـرت نفوذگـر، دانـش، دلیـری، عصمـت، قداسـت، بزرگـی، نیرومنـدی اراده، قاطعّیـت و 

کـه ابوبکـر را نهادنـد، نهـاده شـد؟ آیـا وجـدان و منطـق، ایـن  کفـه ای  دوراندیشـی، و ... در آن 

سـنجش را می پذیـرد تـا گفتـه شـود کـه یکـی از ایـن دو کفـه سـنگین تر بـود؟ »پـس ایـن قـوم را چه 

کـه نزدیـک نیسـتند تـا سـخنی را نیـک دریابنـد.« ]نسـاء/78[ شـده 

وانگهی چگونه ابوبکر بر عمر سنگینی نمود، حال آن که هر دو در همۀ زندگانی خویش، 

در فضیلت ها یکسـان بودند، جز آن که کشورگشـایی های عمر و خدماتش در گسـترش اسـالم 

در همـه سـوی جهـان فرامـوش ناشـدنی اسـت و همـواره در صفحـات تاریـخ یـاد می گـردد؛ پـس 

گر این دو در ترازویی سـالم نهاده شـوند، عمر از ابوبکر سـنگین تر خواهد گشـت. ا

نیـز چگونـه میـان پیامبـر بزرگـوار و امیرالمؤمنیـن در ایـن تـرازو جدایـی افتاده، حـال آن که 

کتـاب عزیـز، وی معصـوم بـه شـمار  کریـم، او جـان پیامبـر اسـت و بـه حکـم ایـن  بـه نـّص قـرآن 

می رود و نیز او وارث دانش و دروازۀ حکمت پیامبر و هم ردیف قرآن و جانشـین پیامبر اسـالم، 

کتـاب  بـر پایـۀ ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ اسـت: »همانـا دو چیـز را در میـان شـما برجـای می نهـم: 

کـه اهـل بیـت من هسـتند.«؟ خـدا و عترتـم را 

که در فضیلت ها  کفۀ ترازو نهاده شد تا با آن، از علی  کدام فضیلت واال در عثمان، در 

هم ردیف رسول خدا؟ص؟ است، سنگین تر گشت؟ من ندانم!

گزیر به  که به رسول خدا؟ص؟ نسبت داده اند، راست باشد، نا گر تعبیر خوابی  وانگهی ا

تقدیر خدای تعالی و خواست او بوده که با نظر به شایسته ترین نظام هستی صورت می پذیرد. 

پس از چه روی چهرۀ آن حضرت؟ص؟ از آن چه موالی سبحان تقدیر فرموده و خواسته و دوست 

داشته، دگرگون گشت؟ این در حالی است که رسول خدا هدفی جز دستیابی به خشنودی های 
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گاه ساختن اّمت به این هدف نداشت. آیا این دگرگون کردن  خداوند و دعوت به سوی آن و آ

در  غلّو ورزیدن  اّما  نیست؟  تضاّد  در  واالیش  جایگاه  با  و  ناسازگار  وی  عصمت  با  چهره 

. عو�ن � راحب ا ال�ی ا هلل و ا�نّ فضیلت ها چنین رفتارهایی را درست می شمارد! ا�نّ

27. پدر هیچ مهاجری اسالم نیاوْرد، مگر پدر ابوبکر
روایـت  سـند  ذکـر  بـا  عایشـه؟اهضر؟  از   ]24/30 دمشـق:  مدینـة  ]تاریـخ  کر  ابن عسـا و  ابن منـده 

کرده انـد: »پـدر هیـچ یـک از مهاجـران اسـالم نیـاورد، مگـر پـدر ابوبکـر.« )تاریـخ الخلفـاء سـیوطی: 

ص73 ]ص100[(

ِضـره: 47/1 ]68/1[( از واحـدی _ بـه گونـۀ مرسـل و بـدون سـند _  یـاض الّنَ محـّب طبـری )الّر

ی، هر دو، اسـالم  کـه در بـارۀ ابوبکـر گفـت: »پدر و مـادر و از علـی بـن ابی طالـب روایـت نمـوده 

کـه پـدر و مادرش اسـالم آورده باشـند.« آوردنـد؛ و جـز او از صحابـۀ مهاجـر کسـی نیسـت 

کرده و چندین تن از پسینیان،  این را ُقْرُطبی )الجامع ألحکام القرآن: 194/16 ]129/16[( یاد 

فضیلت های  از  را  آن ها  و  پذیرفته  را  حدیث  دو  این  همانندانش،  و  شبلنجی  همچون 

پذیرفتۀ ابوبکر دانسته اند.

بزرگـی پیراسـته می دانیـم؛  از چنیـن دروغ  را  مـا سـاحت علـی و عایشـه  گویـد:  امینـی 

یخ به خالف آن بانگ می زند و سـیرۀ صحابۀ مهاجر آن را ناراسـت می شـمارد.  که تار دروغی 

یـان ایـن دروغ را از دیـدن و شـنیدن آن چـه  کـه دوسـتِی نهفتـه در دل، راو اّمـا جـز ایـن نیسـت 

گزافه گویـی برخاسـته و در فضیلت هـا  کـر سـاخته؛ پـس بـه  کـور و  کتاب هـا اسـت،  البـه الی 

کـه از فرجـام سـخن خویـش پـروا ورزنـد! آیـا حـّد و مـرز دانش آنـان همین  غلـّو کرده انـد، بـی آن 

انـدازه اسـت؟ آیـا دانسـته، بـر خـدا دروغ می بندنـد؟

خانـدان بنی مظعـون از قبیلـۀ بنی جمـح؛ بنی جحـش بـن رئـاب، هم پیمانـان بنی امّیـه؛ 

و بنی بکیر از بنی سـعد بن لیث، هم پیمانان بنی عدّی بن کعب، با همۀ کسـان و دارایی شـان 

هجـرت گزیدنـد و خانه هاشـان در مّکـه مهجـور گشـت و هیـچ کـس در آن نماْنـد؛ چنـان که در 
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ایـن  زنـان  همـۀ  آیـا  اسـت.  آمـده   )]145-144/2[  117 و   79/2( ابن هشـام  تألیـف  النبوّیـه  الّسـیرة 

خاندان هـای بـزرگ، بیـوه یـا نـازا بودنـد؟ آیـا فرزنـدان پسـر آن ها پدر و مادر و همسـر نداشـتند؟ آیا 

کـه چگونـه انسـان را از  پدرانشـان مردانـی بی دنبالـه بودنـد؟ خداونـد ایـن دوسـتی را نابـود سـازد 

کر نماید! دیدن و شنیدن کور و 

کنون با من بیایید تا برگی از شرح حال نامه های مهاجران را برخوانیم: ا

این عّمار بن یاسر، آن مهاجر بزرگ، است که پدر و مادرش در گروه پیشاهنگ شکنجه 

گفته  که در تهذیب الّتهذیب )408/7 ]357/7[( آمده، مسّدد  دیدگان مسلمان بودند. چنان 

که پدر و مادرش مسلمان باشند.« این،  است: »کسی جز عّمار بن یاسر در مهاجران نبود 

اسالم آوردن پدر و مادر ابوبکر را رد می کند و آن روایت ساختگی را ناراست می شمارد.

ایـن عبـداهلل بـن جعفـر اسـت که پدرش هجـرت نمود و با او عبـداهلل و برادرانش، محّمد 

و عون، و نیز مادرشـان اسـماء بنت ُعَمیس بودند.

ایـن عمـرو بـن ابـان بن سـعید امـوی، از مهاجران اسـت که پدرش همراه رسـول خدا؟ص؟ 

در خیبـر حضـور داشـت و مـادرش، فاطمه بنت صفوان، نیز مسـلمان بود.

این خالد بن ابان اموی، برادر همان عمرو بن ابان است.

یطه  کـه همراه با پـدرش و نیز مـادرش، ر ایـن ابراهیـم بـن حـارث بـن خالـد تمیمی اسـت 

بنت حارث بن َجَبله، هجرت نمود.

کـه پـدرش و نیـز مـادرش، فاطمـه  ایـن حاطـب بـن حـارث جمحـی، از مهاجـران اسـت 

کردنـد. ـل، بـا او هجـرت 
ّ
بنـت مجل

بـرادرش، حاطـب،  و  مـادر  و  پـدر  کـه همـراه  اسـت  بـن حـارث جمحـی  ایـن حّطـاب 

و همسرش، فکیهه بنت َیسار، هجرت نمود.

کـرد و پـدر  کـه همـراه همسـر و پسـرانش هجـرت   ایـن حکیـم بـن حـارث طائفـی اسـت 

و مادر مسلمانش نیز با او بودند.
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ایـن خزیمـة بـن جهـم بـن قیس عبدری اسـت که با پدرش و بـرادرش، عمرو، و مادرش، 

اّم حرمله بنت عبداالسـود، هجرت نمود.

این جابر بن سفیان بن  َمْعَمر جمحی است که با پدر و نیز مادرش، حسنه، هجرت کرد.

کـه یـاد  کـه بـا مـادرش، حسـنه، و بـرادرش، جابـر  ایـن ُجنـادة بـن سـفیان جمحـی اسـت 

شـد، هجـرت نمـود.

َمة بـن عبداالسـد مخزومـی اسـت که پـدرش هجرت نمـود و پس 
َ
َمة بـن ابی  َسـل

َ
ایـن  َسـل

َمه، هجرت کرد.
َ
َمه همسـر پیامبـر؟ص؟ ، همـراه پسـرش،  َسـل

َ
ی مـادرش، اّم َسـل از و

کـه بـه مدینـه هجـرت نمـود و پیش تـر  ایـن جنـاب بـن حارثـة بـن صخـر عـذری اسـت 

بـود. پـدرش اسـالم آورده 

کرد.  که با پسـرانش، حارث و بشـر و  َمْعَمر، هجرت  این حارث بن قیس سـهمی اسـت 

پـس ایـن سـه مهاجـر بودند و پدرشـان، حارث، پیش تر اسـالم آورده و هجـرت کرده بود.

این سائب بن عثمان بن مظعون جمحی، از مهاجران است که پدرش مهاجری بزرگ بود.

کـه عمـر گفـت: »جوانـی را بـه مـن نشـان  ایـن سـلیط بـن سـلیط بـن عمـرو عامـری اسـت 

کـه هـم خـودش و هـم پـدرش مهاجـر باشـند!« و او را بـه عمـر نشـان دادنـد. دهیـد 

که خودش و پدرش هجرت نمودند. این عبدالّرحمان بن صفوان بن ُقدامه است 

کردند. که خود و پدرش هجرت  این عبداهلل بن صفوان بن ُقدامه است 

نمـود  بـه سـوی رسـول خـدا هجـرت  کـه  ثقفـی اسـت  َمۀ 
َ
بـن  َسـل بـن غیـالن   ایـن عامـر 

و پدرش پیش تر اسالم آورده بود.

این عبداهلل بن ُبَدیل بن َوْرقاء ُخزاعی، از مهاجران است که پدرش صحابی بزرگی بود.

کـه پـدرش نیـز هجـرت  ایـن عبـداهلل بـن ابی بکـر بـن ابی قحافـه اسـت، مهاجـری اسـت 

کـه البّتـه  نمـود و پدربـزرگ و مادربزرگـش، اّم الخیـر، نیـز بـه اّدعـای همیـن قـوم اسـالم آوردنـد 

گفت. در بارۀ اسالم آوردن این دو سخن خواهیم 
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کـه هجـرت نمـود و پـدرش پیش تـر اسـالم آورده  ایـن عبـداهلل بـن عمـر بـن خّطـاب اسـت 

کـرد. بـود و او نیـز هجـرت 

این محّمد بن عبداهلل بن جحش، یکی از مهاجران است که پدر و مادرش نیز  با او بودند.

که پدرش نیز مهاجر بود. این عبداهلل بن مّطلب بن ازهر، یکی از مهاجران است 

که پدرش هم مهاجر بود. این  َمْعَمر بن عبداهلل بن نضله، یکی از مهاجران اسـت 

این مهاجر بن قنفذ بن عمیر قرشـی تیمی، از مهاجران پیشـگام در اسـالم آوردن اسـت 

کـه پـدرش از صحابه بود.

این موسی بن حارث بن خالد قرشی تیمی، مهاجری زادۀ مهاجر است.

که پدرش هم مهاجر بود. این نعمان بن عدی بن نضله، مهاجری است 

تألیـف  الکبـرٰی  الطبقـات  ]112/2-117[؛  ص21  ابن هشـام:  تألیـف  النبوّیـه  الّسـیرة  بـه:  بنگریـد 

]قسـمت  اإلسـتیعاب  ]369/2[؛  طبـری  الملـوک  و  مـم 
ُ
األ یـخ  تار 294[؛  و   203 و   142 و   34/4[ ابن سـعد 

یـخ ابن اثیـر ]366/2[؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر  ْسـد الغابـه ]198/3[؛ الکامـل فـی الّتار
ُ
سـوم/950[؛ أ

الحلبّیـه� الّسـیرة  الّتهذیـب؛  تهذیـب  اإلصابـه؛  ]227/1[؛  الّنـاس  ابن سـّید  األثـر  عیـون  ]209/3[؛ 

یخ و شـرح حال نامه ها، بسـیاری از  شـاید پژوهنـدگان در البـه الی کتاب هـای سـیره و تار

کـه پدرانشـان یـا پـدران و مادرانشـان اسـالم آورده انـد. پـس  هماننـدان ایـن مهاجـران را بیابنـد 

آن چـه محـّب طبـری و سـیوطی و دنبالـه روان ایشـان در بـارۀ فضیلت اسـالم آوردن پدر یا پدر 

و مـادر ابوبکـر، و نـه صحابـۀ دیگـر، آورده و آن را بـه موالمـان امیرالمؤمنیـن نسـبت داده انـد، 

یـدن بی انـدازه در فضیلت هـا  کـه از غلّو ورز سـخنی جـز از سـر نادانـی و دروغگویـی نیسـت 

گرفته است. یشه  ر

اسالم آوردن پدر و مادر ابوبکر

یابیـم  کنـون بـا مـن بیاییـد تـا حسـاب اسـالم آوردن پـدر و مـادر ابوبکـر را بررسـیم و در ا

کـه اسـالم آوردن پـدران و مـادران  کـه آیـا بـه راسـتی آن دو اسـالم آوردنـد _ چـه رسـد بـه ایـن 
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گاهـی از آن خبـر نـداده  کـه هیـچ آ مهاجـران، تنهـا بـه ایـن دو اختصـاص یافتـه باشـد _ یـا آن 

اسـت و همانند خبر اسـالم آوردن دیگر پدران و مادران مهاجران، مورد مناقشـه و تنها زاییدۀ 

اسـت. فضیلت هـا  در  یـدن  غلّو ورز

که در روز فتح مّکه مسلمان شد و پسرش، ابوبکر، او  گویند  اّما اسالم آوردن ابوقحافه: 

ی  را نزد رسول خدا؟ص؟ درآورد. جز همین یک بار در همین سال و روز، دیگر خبر نرسیده که و

کنون همۀ خبرهای مربوط به درآمدن  در طول زندگانی اش نزد رسول خدا؟ص؟ آمده باشد. ا

یم و آن ها را به دو دسته تقسیم می کنیم: نخست روایاتی که  ی نزد پیامبر در آن روز را می آور و

که به اسالم آوردنش اشاره دارد. ی ندارد؛ و دوم روایاتی  اشاره ای به مسلمان شدن و

دستۀ اّول

بـن  محّمـد  ابوعبـداهلل  از   )]273/3[  245/3 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا یکـم. 

یـاد، از ابوحنیفـه،  احمـد قاضـی ابن قاضـی، از پـدرش، از محّمـد بـن شـجاع، از حسـین1 بـن ز

یـش ابوقحافـه از  کـه ر کـرده اسـت: »گویـا هنـوز می نگـرم  از یزیـد بـن ابی خالـد، از انـس روایـت 

گـر  سـرخِی بسـیار، همچـون شـعلۀ هیـزم درخـت شـورطاق اسـت. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›ا

ی می آمدیم.‹« این پیرمرد را در خانه اش می نهادی، به احترام ابوبکر، خودمان نزد و

کـه عـادت او  کـه در سـند ایـن روایـت اسـت، لـب فروبسـته و چنـان  کـم از اشـکالی  حا

ی  کتـاب و کتـاب خویـش اسـت، بـه صّحـت آن حکـم نکـرده و ذهبـی نیـز در تلخیـص  در 

ی نمـوده؛ و ایـن همـه بـه احتـرام ابوبکر اسـت،  ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 273/3[ از او پیـرو

کـم نهاده انـد! هرچنـد در حـّق و حقیقـت 

کسان جای دارند: در این سند، این 

1. محّمد بن شجاع بغدادی، ابوعبداهلل بن ثلجی فقیه.

ی بدعت پیشـه و دنبالـه رو انحراف هـای فکـری گویـد: »و  پیشـوای حنبلیـان، احمـد، 

1. »حسن« درست است.
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و عقیدتـی بـود.« عبـداهلل بـن احمـد گفتـه اسـت: »ده روز پیش از درگذشـت قواریری شـنیدم 

کـه از ابن ثلجـی یـاد نمـود و او را کافـر خوانـد. ایـن را به اسـماعیل قاضی گفتم؛ سـکوت نمود؛ 

کـه او را کافر شـمرده اسـت!‹ گفت: ›آری.‹« ی شـنیده  گفتـم: ›حتمـًا چیـزی از و

کـه بـرای یـاری نمـودن مذهـب  اّمـا ابن ثلجـی دروغگویـی بـود  گویـد: »و  زکرّیـا سـاجی 

یـد.« در المنتظـم ]210/12[  خویـش، در باطل سـازی و رّد حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ حیلـه می ورز

ی چنیـن می کـرد.« آمـده اسـت: »بـرای یـاری ابوحنیفـه و رأی و

گفتــه اســت: »حدیث هایــی در بــارۀ تشــبیه  ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 291/6[ 

می ســاخت و آن هــا را بــه اصحــاب حدیــث نســبت مــی داد تــا بدیــن ســان، ایشــان را در بــال 
بیفکنــد.«1

ی دروغگـو اسـت و بـه سـبب مذهـب نادرسـت و انحـراف دینـی اش،  گویـد: »و ازدی 

ی  گوید: ›و گفته اسـت: »موسـی بن قاسـم اشـیب  روایت نمودن از او روا نباشـد.« جوزجانی 

دروغگـو و پلیـد بـود.‹« )میـزان اإلعتـدال: 71/3 ]577/3[؛ المنتظـم ابن جـوزی: 57/5 ]209/12[؛ 

تهذیـب الّتهذیـب: 220/9 ]195/9[(

کوفی. 2. حسن بن لؤلؤی 

یحیـی بـن معیـن او را دروغگـو دانسـته و ابن مدینی گفته اسـت: »حدیثش قابل نوشـتن 

ی بر ابن جریج دروغ می بسـت.« نیسـت.« محّمـد بـن عبـداهلل بـن نمیر گویـد: »و

گفته اسـت:  ی را دروغگو و غیر ثقه شـمرده و ابوحاتم ]الجرح و الّتعدیل: 15/3[  ابوداوود و

ی را ضعیـف و َتـرک شـده خوانـده و  »او ثقـه نیسـت.« داَرُقْطنـی ]الّضعفـا و المتروکـون: ص192[ و

گفـت: »شـّر را بـه سـوی سـرزمین  کتاب هـای او را می نگاشـت،  کـه  نضـر بـن شـمیل بـه مـردی 

کشانده ای!« خویش 

1. در تهذیب الّتهذیب چنین است؛ اّما در الکامل فی ضعفاء الّرجال آمده است: »تا بر آنان عیب افکَند.«)غ.(
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گویـد: »دروغگوتـر از لؤلـؤی ندیـدم. همـواره بـر سـر زبانـش چنیـن بـود: ›ابن جریـج،  ابوثـور 

از عطـاء.‹«

کنار  احمـد بـن سـلیمان گفتـه اسـت: »روزی او را در نمـاز دیدم که جوانکـی بی موی در 

گونـۀ آن جوانـک بـرد و از  ی در صـف نمـاز بـود. چـون بـه سـجده رفـت، دسـتش را بـه سـوی  و

ی  ی حدیـث نمی گویم.« ابن ابی  َشـیبه گوید: »ابواسـامه و او نیشـگونی گرفـت. پـس دیگـر از و

را پلیـد می خوانـد.« یعقـوب بـن سـفیان و عقیلـی و سـاجی او را دروغگـو خوانده انـد. نسـائی 

ی ثقـه نیسـت و او را امیـن نتـوان شـمرد.« )میـزان  گویـد: »و ]کتـاب الّضعفـا و المتروکـون: ص89[ 

اإلعتـدال: 228/1 ]491/1[؛ لسـان المیـزان: 208/2 ]260/2[(

کـم و ذهبی پوشـیده مانده  بخوانیـد و داوری کنیـد! آیـا همـۀ این هـا بـر کسـانی چـون حا

اسـت؟ بـه خدا سـوگند! چنین نیسـت.

کم )المستدرک علی الّصحیحین: 244/3 ]272/3[( از ابوالعّباس محّمد بن یعقوب،  دوم. حا

از محّمـد بـن اسـحاق صّغانـی، از حسـین بن محّمد مـروزی، از عبداهلل بن عبدالملک فهری، 

از قاسـم بـن محّمـد بـن ابی بکـر، از پـدرش، از ابوبکـر؟مهضر؟ روایـت نموده اسـت: »پـدرم، ابوقحافه، 

را نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بـردم. فرمـود: ›چـرا ایـن پیرمـرد را برجـای ننهـادی تـا خـودم نـزد او آیـم؟‹ 

یـم؛ زیـرا فرزنـدش به  گفتـم: ›البّتـه سـزاوارتر اسـت کـه او نـزد تـو آیـد.‹ فرمـود: ›مـا او را پـاس می دار

مـا خدمت هـا کرده اسـت.‹«

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 50/9( ایـن روایـت را آورده و گفتـه اسـت: »آن را بّزار روایت 

نمـوده و در آن، عبـداهلل بـن عبدالملـک فهـری قرار دارد که او را نشـناخته ام.« ذهبی )تلخیص 

گوید: »حدیِث عبداهلل زشت و ناستودنی است.« المستدرک علی الّصحیحین ]272/3[( 

 )]384/3[  311/2 المیـزان:  )لسـان  ابن َحَجـر  و   )]457/3[  55/2 االعتـدال:  )میـزان  ذهبـی 

گفتـه اسـت: ›حدیـِث عبـداهلل بـا حدیـِث افـراد  گفته انـد: »ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 17/2[ 

ثقـه هماننـدی نـدارد و چیزهـای شـگفت روایـت می کنـد.‹ عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 275/2[ 
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گوید: ›حدیث وی زشـت و ناسـتودنی اسـت و از او پذیرفته نشـود.‹ ابوزرعه گفته است: ›وی 

گفته اسـت: ›از ابوالحسـن در بارۀ  ضعیف اسـت و حدیثش را بی اعتبار دانسـته اند.‹ برقانی 

کـه ارج و احترامـی نـدارد _ ثقـه نیسـت.”‹« در  گفـت:“وی _  کـه آیـا ثقـه اسـت.  وی پرسـیدم 

سـند ایـن روایـت، آمـده اسـت: »قاسـم بـن محّمـد، از پـدرش، از ابوبکـر.« قاسـم بـن محّمـد بـه 

کـه در صفـة الّصفـوه: 50/2 ]90/2[ تألیـف  سـال 109/108 در 72/70سـالگی درگذشـت _ چنـان 

ابن جـوزی آمـده _ و پـدرش، محّمـد، بـه سـال 38 جـان سـپرد. پـس قاسـم در همـان سـالی کـه 

گـر بـه سـخن ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـری: 194/5[  پـدرش درگذشـته، زاده شـده اسـت. حّتـی ا

اسـتناد کنیم که قاسـم در 70سـالگی به سـال 112 درگذشـته، وی هنگام وفات پدرش 4سـاله 

بوده؛ پس چگونه می تواند از او روایت کند؟

پـدرش، ابوبکـر، نیزدرسـت نیسـت؛ زیـرا محّمـد در سـال  و اّمـا روایـت نمـودن محّمـد از

دهم هجری، سـال حّجة الوداع، زاده شـد و پدرش در ماه جمادی االخری به سـال سـیزدهم 

درگذشـت. پس این روایت چه جایگاهی از صّحت دارد؟ ذهبی در تلخیص المسـتدرک علی 

الّصحیحیـن در دنبالـۀ ایـن روایـت گفتـه اسـت: »نـه قاسـم پـدرش را ]بـرای روایـت گفتن[ درک 

نمـوده و نـه پـدرش ]محّمـد،[ ابوبکر را.«1

کــم )المســتدرک علــی الّصحیحیــن: 244/3 ]272/3[( از قاضــی ابوبکــر محّمــد بــن  ســوم. حا

عمــر بــن ســالم بــن ِجعابــی _ آن حافــظ یگانــه2 _ ، از ابوشــعیب عبــداهلل بــن حســن حّرانــی، بــا 

ــزد رســول  ــه را ن ــدرش ابوقحاف ــه، پ کــه ابوبکــر در روز فتــح مّک ســندش از انــس روایــت نمــوده 

خــدا؟ص؟ آورد. پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »کاش ایــن پیرمــرد را در خانــه اش می نهــادی تــا خــود مــا نــزد 

او می رفتیم!«

کــه چــه چیــز ذهبــی را واداشــته تــا ایــن روایــت ]ابن[ِجعابــی را بپذیــرد  کاش درمی یافتــم 

1. پیش تر از آن، ذهبی آورده است: »حدیث عبداهلل بن عبدالملک، زشت و ناپذیرفتنی است.« )غ.(

که خواهد آمد. )م.( 2. عبارت عربی چنین است: »الحافظ األوحد.« این اشاره به سبب نکته ای است 
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ی )میــزان االعتــدال: 113/3 ]670/3[( ضمــن شــرح  کــه خــود و و در آن خدشــه نکنــد، حــال آن 

نیــز  خطیــب  بــود.«  و سســت دین  فاســق  ی  »و اســت:  گفتــه  ناســزا  را چنیــن  او  او،  حــال 

گفتــه اســت: »حدیث هــای شــگفتش بســیار اســت و بــه تشــّیع شــهرت دارد.« ابن جــوزی 

کــرده اســت:  کــم حکایــت  کــه از آن مبــّرا اســت. و نیــز ابن حجــر از حا نســبت هایی بــدو داده 

کــه ابن ِجعابــی پــس از مــا دگرگونــی یافتــه اســت.‹  گفتــم: ›مــرا خبــر رســیده  »بــه داَرُقْطنــی 

گفتــم: ›دگرگونــی در فهــم او از حدیــث رخ داده  گشــته اســت؟‹  گفــت: ›چگونــه دگرگــون 

کتــاب عــروض،  ی از خلیــل بــن احمــد، صاحــب  گفــت: ›آری؛ بــه خــدا ســوگند! و اســت؟‹ 

ــز در  ــر نی ــخنان دیگ ــوم س ــن ق ــد.‹« ای ــه ای ندارن ــچ پای ــه هی ک ــرده  ک ــل  ــند نق ــا  س ــث ب 20 حدی

یــخ بغــداد خطیــب بغــدادی: 26/3؛ المنتظــم ابن جــوزی: 38/7  ی دارنــد. )تار شــرح حــال و

المیــزان: 322/5 ]363/5[( ]179/14[؛ لســان 

کـه بـه بـاور همـۀ موّرخـان، ]ابن[ِجعابـی  کـم پوشـیده مانـده  ی و حا وانگهـی چگونـه بـر و

ی از ابوشـعیب  بـه سـال 285 زاده شـد و در سـال 355 درگذشـت؛ پـس چـه سـان روایـت و

عبـداهلل بـن حسـن _ کـه بـه گفتـۀ ذهبـی در میـزان اإلعتـدال، بـه سـال 292 درگذشـته _ صحیـح 

باشـد؟ این هـا بـر پایـۀ عبـارت ذهبـی در تلخیص المسـتدرک علـی الّصحیحین اسـت که کلمات 

کسـی  کلمات در آن آمده،  که این  کم  »أال و« را از سـند حذف نموده؛ و اّما بر پایۀ عبارت حا
که به سال 321 زاده شده است!1 کم است  کرده، خود حا که از ابوشعیب )د.292( روایت 

گفتـه باشـد. نیـز  کـه وی از ابوشـعیب حّرانـی حدیـث  کـه شـرح حـال ابن جعابـی را نگاشـته اند، یـاد نکرده انـد  1. کسـانی 
گفتـه باشـد. بـر ایـن پایـه  کـه ابن جعابـی از او حدیـث  کـه شـرح حـال ابوشـعیب را نگاشـته اند، یـاد نکرده انـد  کسـانی 
کـرده باشـد، ظاهـرًا در سـند ایـن  کـه قاضـی ابن جعابـی از ابوشـعیب روایـت  یـان برنمی تابـد  کـه طبقه بنـدی تاریخـی راو

حدیـث افتادگـی رخ داده و یکـی از راویانـش شـناخته نیسـت.
که وصفی اسـت  کلمۀ »األوحد« ]که پیش تر بدان اشـاره نمودیم[  کلمات »أال و« زاید نیسـت؛ بلکه جزئی اسـت از  و اّما 
کـرده اسـت. از آن  کـم، قاضـی ابن جعابـی را بـدان توصیـف نمـوده و ذهبـی در تلخیـص المسـتدرک آن را حـذف  کـه حا
کـم کلمـۀ »حّدثنـا« را بـه صـورت اختصـاری »ثنـا« مـی آورد و در ایـن جـا پـس از »االوحـد« کلمـۀ »ثنـا« را آورده،  جـا کـه حا
که در چاپ  گفتنی اسـت  ف آن را »االوحدثنا« خوانده و در پی این سـهو، آن تعلیق و دنباله را آورده اسـت. 

ّ
جناب مؤل

مـورد مراجعـۀ مـا از المسـتدرک، میـان »أال« و »و« جدایـی نیفتاده تا این اشـتباه را پدیـد آوَرد. )غ.(
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بــه  »ابوشــعیب  اســت:  گفتــه   )]406/2[  30/2 االعتــدال:  )میــزان  ذهبــی  ایــن،  بــر  افــزون 

می ســتاْند.«  درهم هایــی  حدیــث،  کــردن  روایــت  بــرای  اّمــا  نبــود؛  مّتهــم  حدیث ســازی 

نمــوده  گــزارش   ]369/8 ]الّثقــات:  ابن حّبــان  از   )]338/3[  271/3 المیــزان:  )لســان  ابن َحَجــر 

است: »ابوشعیب دچار خطا و توّهم می شد.«

بن  محّمد  ابوالعّباس  از   )]273/3[  244/3 الّصحیحین:  علی  )المستدرک  کم  حا چهارم. 

که  یعقوب، از بحر بن نصر، از عبداهلل بن وهب، از ابن جریج، از ابوزبیر، از جابر روایت نموده 

گرفت و او را نزد پیامبر؟ص؟ برد. چون او را در حضور رسول  عمر بن خّطاب دست ابوقحافه را 

ید1 و به سیاهی نزدیکش نکنید!2« خدا؟ص؟ ایستانید، آن حضرت؟ص؟ فرمود: »دگرگونش ساز

کـه در بـارۀ آورده شـدن ابوقحافـه نـزد پیامبـر؟ص؟ موجودنـد، متـن ایـن  همـۀ روایت هایـی 

ی، ابوبکر بـود. وانگهی در حدیث  کـه آورنـدۀ و روایـت را رد می کننـد؛ زیـرا در همـۀ آن هـا آمـده 

یـش ابوقحافـه نگریسـت و آن را از فـرط سـرخی همچـون شـعلۀ هیـزم  کـه بـه ر گذشـت  انـس 

درخـت شـورطاق یافـت. پـس چـه معنـا دارد که در این روایت، رسـول خدا؟ص؟ فرموده باشـد: 

ید و بـه سـیاهی نزدیکـش نکنید!«؟ »دگرگونـش سـاز

ی  کـه ابن معیـن گفته اسـت: »و و اّمـا در سـند ایـن حدیـث، عبـداهلل بـن وهـب قـرار دارد 

کوچک شـمرده اند.« )میزان اإلعتدال: 86/2  چنان ]ثقه[ نیسـت و در روایت از ابن جریج، او را 

)]522/2[

کـه در میـزان االعتـدال  نیـز در ایـن سـند، ابوزبیـر محّمـد بـن مسـلم اسـدی مّکـی اسـت 

کـه بـدون سـند از جابـر و  )125/3 ]37/4[( آمـده اسـت: »ابن حـزم حدیث هایـی از ابوزبیـر را 

کـه در روایـت  کسـانی اسـت  ماننـد او باشـد، رد نمـوده؛ زیـرا ابوزبیـر نـزد حدیث شناسـان از 

1. ذهبـی در تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن گفتـه اسـت: »ایـن عبـارت بدیـن معنـا اسـت که نشـانۀ پیـری اش را 
دگرگون سـازید.«

2. یعنی موی سفیدش را سیاه نکنید بلکه مثاًل حنا ببندید. )ن.(
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کنـد، بـدان احتجـاج شـود.« گـر بـا سـند روایـت  حدیـث، فریبـکاری می کنـد. اّمـا ا

گویـد: در ایـن حدیـث نیـز ابوزبیـر بـدون سـند از جابـر روایـت نمـوده؛ پـس بـر پایـۀ  امینـی 

سـخن ابن حـزم، روایتـش بایـد رد شـود.

کـرد.« یونـس بـن عبداالعلـی  گفته انـد: »بـه ابوزبیـر احتجـاج نتـوان  ابوزرعـه و ابوحاتـم 

ی خشـمگین  که مردی نزد شـافعی به حدیث ابوزبیر احتجاج نمود. و گفته اسـت: »شـنیدم 

گشـت و گفت: ›ابوزبیر نیازمند پشـتوانه اسـت.‹« از َوْرقاء نقل شـده اسـت: »به شـعبه گفتم: 

کـردن، زبانۀ ترازو  ›چـرا حدیـث ابوزبیـر را مـردود شـمردی؟‹ گفـت: ›زیرا دیدم که هنگام وزن 

کـه نـزد ابوزبیـر نشسـته  را دسـتکاری می کـرد.‹ نیـز شـعبه گفـت: ›بـه مّکـه درآمـدم و در حالـی 

ی آمـد و از او در بـارۀ مسـأله ای پرسـید و ابوزبیـر بـه او پاسـخی داد ]که  بـودم، مـردی بـه سـراغ و

ی  گفـت:“و گفتـم:“ای ابوزبیـر! بـر مـردی مسـلمان افتـرا می بنـدی؟”  دروغ و افتـرا بـود[. بـه او 

کنـد، بـر او افتـرا می بنـدی؟ دیگـر هرگـز  کـه تـو را خشـمگین  گفتم:“هـر  مـرا خشـمگین نمـود.” 

کـرده   از تـو حدیثـی روایـت نکنـم.”‹« ایـن را ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 440/9 ]391/9[( یـاد 

ی را ضعیف شمرده اند. که اّیوب و احمد و جز آن دو، و گزارش نموده  و 

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 245/3 ]273/3[( از همیـن ابوزبیـر، از جابـر روایـت  حا

یشـی سراسـر سـپید همچـون َدْرَمِنـه1، نـزد  کـه در روز فتـح مّکـه، ابوقحافـه را بـا سـر و ر نمـوده 

کنید!« یشش را خضاب  پیامبر؟ص؟ آوردند و آن حضرت؟ص؟ فرمود: »ر

لی، 
َ

ئـی2، از عّباس بن بـّکار، از ابوبکر ُهذ پنجـم. ابن َحَجـر از طریـق محّمـد بـن زکرّیـا عال

کـه پیرمـردی نابینـا  کـه ابوبکـر، ابوقحافـه را  بـی، از ابوصالـح، از ابن عّبـاس روایـت نمـوده 
ْ
َکل از 

ی آیم؟«  بـود، آورد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »چـرا ایـن پیرمـرد را بـر جـای ننهادی تـا خودم نـزد و

کـه تـو را بـه حـق  کسـی  ی پـاداش دهـد. سـوگند بـه  گفـت: »خواسـتم تـا خداونـد بـه و ابوبکـر 

گل های سفید. )ن.( 1. گیاهی است دارویی و خاردار با 

2. درسِت آن، »غالبی« است.
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برانگیخـت! هرآینـه از اسـالم آوردن ابوطالـب بیش تـر شـادمان گردیـدم تـا اسـالم آوردن پـدرم. 

کردم تا این مایۀ روشنی چشم تو باشد.« )اإلصابه: 116/4( آرزو 

راویان این سند

1. محّمد بن زکرّیا غالبی بصری.

ذهبی وی را ضعیف دانسته و ابن حّبان ]الّثقات: 154/9[ گوید: »حدیث وی آن گاه معتبر 

کرده اند.«  بگومگو  وی  »در بارۀ  است:  گفته  ابن منده  نماید.«  روایت  ثقه  فردی  از  که  است 

با سند وی  المتروکین: ص350[ وی را حدیث ساز خوانده و صولی  داَرُقْطنی ]کتاب الضعفاء و 

کرده و آن را دروغی از غالبی دانسته است. )میزان اإلعتدال: 58/3 ]550/3[( حدیثی یاد 

2. عّباس بن بّکار بصری.

ی را دروغگـو شـمرده و عقیلـی ]الّضعفـاء  داَرُقْطنـی ]کتـاب الضعفـاء و المتروکیـن: ص321[ و

الکبیـر: 363/3[ گویـد: »بیشـینۀ حدیث هایـش زشـت و ناسـتوده و بـر پایۀ توّهم اسـت.« )میزان 

اإلعتـدال: 18/2 ]382/2[(

لی بصری.
َ

3. ابوبکر ُهذ

یــخ: 88/4[ هــم برایــش  دوری او را بی اعتبــار و نیــز غیــر ثقــه شــمرده و ابن معیــن ]الّتار

ی را دروغگــو خوانــده و ابوزرعــه ضعیفــش شــمرده  اعتبــاری قائــل نشــده اســت. ُغْنــَدر و

گویــد: »حدیثــش سســت اســت؛ آن را نویســند؛ اّمــا  اســت. ابوحاتــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 313/4[ 

گفتــه اســت: »نــه ثقــه  بــدان احتجــاج نکننــد.« نســائی ]کتــاب الضعفــاء و المتروکیــن: ص116[ 

گویــد: »حدیثــش مــردود اســت.« ابن مدینــی  اســت و نــه حدیثــش را نویســند.« ابن جنیــد 

گفتــه اســت: »ضعیــف اســت و بی اعتبــار؛ بســیار ضعیــف اســت، ضعیــف، ضعیــف.« 

الضعفــاء  ]کتــاب  داَرُقْطنــی  دانســته اند.  ضعیــف  را  ی  و حدیــث  کــه  گفتــه   جوزجانــی 

گویــد: »حدیثــش زشــت و ناپذیرفتنــی اســت و آن را مــردود شــمرده اند.«  و المتروکیــن: ص223[ 

گفتــه اســت:  ــده؛ و مــروزی  ــار خوان ــن ســفیان او را ضعیــف و حدیثــش را بی اعتب یعقــوب ب
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ی را بصــری ضعیــف خوانده و ابواســحاق  »ابوعبــداهلل او را ضعیــف می دانســت.« ابن عّمــار و

گفتــه اســت: »نــزد اهــل ایــن دانــش، قــوی بــه شــمار  کــم  او را حّجــت نشــمرده و ابواحمــد حا

کنــد، یکســره از  گویــد: »آن چــه روایــت  نیایــد.« ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 325/3[ 

ی پذیرفته نشود.« و

ی را ضعیف شمرده اند.«  گفته است: »احمد و جز او، و ذهبی ]میزان اإلعتدال: 497/4[ 

ی  یع گوید: »به عمد از و یـخ: 238/4[ او را ثقـه ندانسـته اند. یزید بـن زر ُغْنـَدر و ابن معیـن ]الّتار

یـخ الکبیر: 198/4[ گفته اسـت: »نزد  ی را ثقـه ندانسـته و بخـاری ]الّتار ی گردانـدم.« نسـائی و رو

صاحبان این دانش، حافظ به شمار نیاید.«

بنگریـد بـه: میـزان اإلعتـدال: 3451/3؛ تهذیـب الّتهذیـب: 46/12 ]47/12[. ابن َحَجـر )اإلصابـه 

]116/4[( پـس از آوردن ایـن حدیـث، سـندش را بی بنیـاد خوانـده اسـت.

که ابوقره موسـی بن طارق، از موسـی بن عبیده،  ششـم. ابن َحَجر )اإلصابه: 117/4( آورده 

کـه به  کـه در روز فتـح مّکـه، ابوبکـر، ابوقحافـه را  از عبـداهلل بـن دینـار، از ابن عمـر روایـت نمـوده 

پیـش می کشـید، آورد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »چـرا ایـن پیرمـرد را بـر جا ننهادی تا خـود ما نزد 

کـه تـو  ی پـاداش دهـد. سـوگند بـه کسـی  ی آییـم؟« ابوبکـر گفـت: »خواسـتم تـا خداونـد بـه و و

گـر اسـالم مـی آورد2 _ بیش از اسـالم  را بـه حـق برانگیخـت! هرآینـه از اسـالم آوردن ابوطالـب _ ا

آوردن پـدرم شـادمان می گردیدم!«

داللـت  ابوقحافـه  گشـتن  مسـلمان  بـر  آن،  از  پیـش  روایـت  همچـون  نیـز  حدیـث  ایـن 

گر اسـالم بیاوری، بیش از مسـلمان شـدن  نمی کند و همانند سـخن عمر به عّباس اسـت: »ا

ی اسالم می آورد. ]اإلصابه: 117/4[ گر و پدرم، خّطاب، مرا شادمان سازد!« یعنی: ا

1. پیشتر روایتش گذشت. )غ.(

2. ایـن جملـه بـه دسـت کسـانی از پسـینیان، همچـون ابن َحَجـر، در ایـن حدیث وارد شـده و در کتاب هـای عمده و کهن 
حدیـث یافـت نگـردد. بنگرید به: الّریاض الّنضـره: 45/1 ]66/1[�

318/7
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کسان قرار دارند: یان سند این روایت؛ در آن، این  و اّما راو

1. موسی بن طارق.

الّتعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  آورده،   )]207/4[  211/3 االعتـدال:  )میـزان  ذهبـی  کـه  چنـان 

نکننـد.« احتجـاج  ی  و بـه  اّمـا  نویسـند؛  را  »حدیثـش  گویـد:   ]148/8

2. موسی بن عبیده.

را  ی  و حدیـث  کـه  نمـوده  نقـل   ]334/6 الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  احمـد  از  ذهبـی 

ی را  یـخ الکبیـر: 291/7[ و ننویسـند. نسـائی ]کتـاب الضعفـاء و المتروکیـن: ص224[ و جـز او ]الّتار

گویـد: »نشـان ضعـف در  ضعیـف خوانده انـد. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 337/6[ 

ی را بی اعتبـار شـمرده و مـّره گفتـه اسـت: »به حدیث  ی آشـکار اسـت.« ابن معیـن و روایـت و

ی پرهیـز می کردیـم.« یعقـوب  گویـد: »مـا از حدیـث و ی احتجـاج نشـود.« یحیـی بـن سـعید  و

)میـزان  اسـت.  خوانـده  ضعیـف  بسـیار  را  حدیثـش  اّمـا  دانسـته؛  راسـتگو  را  ی  و بـن  َشـیبه 

)]213/4[  214/3 اإلعتـدال: 

3. عبداهلل بن دینار.

گویـد: »کسـانی چـون موسـی بـن عبیـده و همانندانـش  عقیلـی ]الّضعفاءالکبیـر: 249/2[ 

کـه ایـراد آن احادیـث از خـود ایشـان  از او حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتـه روایـت نموده انـد 

الّتهذیـب: 202/5 ]177/5[( )تهذیـب  اسـت.« 

دستۀ دوم

کـه بـر اسـالم آوردن  کتاب هـای حدیـث و شـرح حال نامه ها هیـچ چیـز یافـت نگـردد  در 

ابوقحافـه داللـت کنـد، مگـر آن چه احمد )المسـند: 349/6 ]489/7[( از طریق ابن اسـحاق، از 

اسـماء بنت ابوبکر روایت کرده اسـت که چون رسـول خدا؟ص؟ در ذی طوی ایسـتاد، ابوقحافه 

ی بـود، گفـت: »دخترکـم! مـرا بـر فـراز ابوُقَبیـس  کـه کوچک تریـن فرزنـد و بـه یکـی از دخترانـش 
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ی را بـر فـراز ابوُقَبیـس  گویـد: »و ی دیگـر نابینـا شـده بـود. آن دختـرک  ببـر!« در ایـن هنـگام، و

گفـت: ›آن  گردآمـده در جایـی.‹  گفتـم: ›سـیاهی  گفـت: ›دخترکـم! چـه می بینـی؟‹  بـردم. 

کـه میـان آن سـیاهی پـس و پیـش  گفتـم: ›و مـردی را می بینـم  گـروه اسب سـواران اسـت.‹ 

آن  سـوگند!  خـدا  ›بـه  گفتـم:  اسـت.‹  دسـته  آن  فرمانـده  او  ›دخترکـم!  گفـت:  می شـود.‹ 

سـیاهی پخـش شـد.‹ گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! دسـتۀ سـواران به حرکـت درآمده اسـت. پس 

مـرا شـتابان بـه سـوی خانـه ام ببـر!‹« دختـرک او را از ابوُقَبیـس فـرود آورد و آن دسـتۀ سـواران 

پیـش از رسـیدن ابوقحافـه بـه خانـه اش، بـه او برخوردنـد. بر گـردن دخترک گردنبنـدی نقره ای 

گردنش برکند. بود؛ مردی به او برخورد و آن را از 

اسـماء گویـد کـه چـون رسـول خـدا؟ص؟ بـه مّکـه درون گشـت و بـه مسـجد درآمـد، ابوبکـر 

ی فرمـود: »چرا  ی آورد. رسـول خدا؟ص؟ بـا دیدن و کـه بـه پیـش می کشـید، نـزد و پـدر خویـش را 

ی آیـم؟« ابوبکـر گفت: »ای رسـول  ایـن پیرمـرد را در خانـه اش ننهـادی تـا مـن در خانـه بـه نـزد و

ی.« سـپس پیامبـر ابوقحافـه  خـدا! او بـرای آمـدن نـزد تـو سـزاوارتر اسـت تـا تـو بـرای رفتـن نـزد و

کشـید و بـه او فرمـود: »اسـالم بیـاور!« پـس او  ی خـود نشـانید و بـر سـینه اش دسـت  را پیـش رو

کـه ابوبکـر او را نـزد رسـول خدا؟ص؟ آورد، موی سـرش به سـپیدی ِدْرَمِنه  اسـالم آورد. آن هنـگام 

ید]و آن را خضاب کنیـد[!« آن گاه،  بـود. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »رنـگ مویـش را دگرگون سـاز

گفـت: »شـما را بـه خداونـد و اسـالم سـوگند  گرفـت و  ابوبکـر برخاسـت و دسـت خواهـرش را 

ی را نـداد. ابوبکـر  کسـی پاسـخ و گردنبنـد خواهـرم را بـرده، بیـاوَرد!« اّمـا  کـس  کـه هـر  می دهـم 

گفـت: »خواهرکـم! گردنبنـدت را بـه حسـاب خـدا بگـذار!«

ِضـــره: 45/1 ]65/1- 66[( آمـــده اســـت: »گردنبنـــدت  یـــاض الّنَ در عبـــارت محـــّب طبـــری )الّر

کـــه بـــه خـــدا ســـوگند! امانتـــداری در میـــان مـــردم ایـــن روزگار   را بـــه حســـاب خـــدا بگـــذار؛ 

اندک است.«

گویـد: ایـن روایـت صحیـح نیسـت؛ زیرا در سـندش محّمد بن اسـحاق بن َیسـار  امینـی 
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کن شـده در عـراق، جـای دارد و ایـن حدیـث چیـزی جـز سـاختۀ خـود  بـن خیـار مدنـی، سـا

ی نیسـت. و

گونـه شـمرده  ی را همیـن  سـلیمان تمیمـی او را دروغگـو خوانـده و هشـام بـن عـروه نیـز و

کـه  گویـد: »گواهـی می دهـم  اسـت. مالـک او را یکـی از فریبـکاران خوانـده و یحیـی قّطـان 

محّمد بن اسحاق دروغگو است.«

انـواع بدعت گذاری هـا  بـه  ی تمایـل دارنـد؛ و او  گویـد: »مـردم بـه حدیـث و جوزجانـی 

مّتهـم بـود.« ابن ُنَمْیـر گفتـه اسـت: »از افراد ناشـناس حدیث هـای باطل روایـت نماید.« اّیوب 

ی حدیثی  بـن اسـحاق گویـد: »از احمـد پرسـیدم: ›ای ابوعبـداهلل! هرگاه ابن اسـحاق تنهـا راو

کـه یـک حدیـث را از  گفـت: ›نـه؛ بـه خـدا سـوگند! زیـرا دیـده ام  باشـد، آن را می پذیـری؟‹ 

گروهی روایت می کند و سخن این را از آن جدا نمی سازد.‹«

گفـت:  کـرد و  کـه محّمـد بـن اسـحاق را یـاد  گفتـه اسـت: »از احمـد شـنیدم  ابـوداوود 

در  و  برمی گرفـت  را  حدیـث  کتاب هـای  پـس  داشـت؛  تمایـل  حدیـث  بـه  کـه  بـود  ›مـردی 

گـزارش نمایـد:  کـه از چـه کـس  کتاب هـای خـود می نهـاد و فریبـکاری می کـرد و پـروا نداشـت 

بـی و جـز او.‹«
ْ
َکل از 

ی را اسـتوار شـمارد؛  کـه پـدرم حدیـث و گفتـه اسـت: »هرگـز ندیـدم  عبـداهلل بـن احمـد 

گفتند: ›آیا به حدیثش  ی  کاماًل زیر نظر داشـت. به و بلکه فراز و فرودش را ]در نقل حدیث[ 

گفـت: ›در سـّنت ها احتجـاج نمی کـرد.‹« احتجـاج می کـرد؟‹ 

قـوی  و  اسـت  نیسـت؛ ضعیـف  ]ثقـه[  ی چنـان  گویـد: »و یـخ: 247/3[  ]الّتار ابن معیـن 

گفتـه اسـت: »او قـوی نیسـت.«  بـه شـمار نیایـد.« نسـائی ]کتـاب الضعفـاء و المتروکیـن: ص211[ 

دروغگـو  را  او  خالـد  بـن  وهیـب  و  قّطـان  یحیـی  و  تمیمـی  »سـلیمان  گویـد:  ابن مدینـی 

ی احتجـاج نشـود.« همو گوید: »پیشـوایان حدیث  شـمرده اند.« داَرُقْطنـی گفتـه اسـت: »بـه و

یده انـد. او حّجـت نیسـت؛ اّما برای بررسـی و سـنجش و تأیید مطلب  در بـارۀ او اختـالف ورز
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گفتـه اسـت: »ابن اسـحاق از همسـر مـن، فاطمـه بنـت منـذر،  کار آیـد.« هشـام بـن عـروه  بـه 

کـه بـه خـدا سـوگند! هرگـز او را ندیـده اسـت!« حدیـث می گویـد، حـال آن 

ی پرسـیدم؛ او را مّتهـم بـه دروغگویـی نمـود.« احمـد  گویـد: »از مالـک در بـارۀ و وهیـب 
گفته است: »او بسیار در حدیث ها فریبکاری می کند.«1 نیز 

کـه  کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ج3 ]273/3[( از همـان طریـق حدیـث چهـارم  حا

کـه رسـول  یـد بـن اسـلم روایـت نمـوده  یـاد شـد، از عبـداهلل بـن وهـب، از عمـر بـن محّمـد، از ز

گفـت. خـدا؟ص؟ بـه ابوبکـر، بـه سـبب اسـالم آوردن پـدرش تبریـک 

یـد بـن  کـه ز بـر آن چـه در حدیـث چهـارم آوردیـم، آن اسـت  افـزون  ایـراد ایـن حدیـث، 

کـه ابن عمـر را دیده انـد. )البدایـة  کسـانی اسـت   اسـلم پـس از سـال 136 درگذشـته و در شـمار 

و النهایـة تألیـف ابن َکثیـر: 61/10 ]66/10[؛ مـرآة الجنـان: 284/1( پـس روایـت نمودنـش از پیامبـر؟ص؟ 

صحیـح نباشـد، حـال آن کـه بسـی پـس از وی زاده شـده اسـت.

»ابن  عبدالَبـّر در مقّدمـۀ  گویـد:  الّتهذیـب: 397/3 ]342/3[(  )تهذیـب  ابن َحَجـر  وانگهـی 

یـد بـن اسـلم در حدیث هـا فریبـکاری می نمـوده  کـه ز کـه داللـت دارد  الّتمهیـد سـخنی آورده 

ی از محمـود بـن لبیـد حدیث نشـنیده؛ و از ابـن  ُعَیینه  اسـت.« همـو در جـای دیگـر گویـد: »و

یـد مـردی نیک کـردار بـود؛ اّمـا حافظـه اش ایـراد داشـت.‹ از  گفتـه اسـت: ›ز کـه  گـزارش شـده 

کـی نمی بینـم، مگـر ایـن که قـرآن را به رأی خویش تفسـیر  غیـر او نیـز نقـل شـده اسـت: ›در او با

کـه  کار را بسـیار انجـام می دهـد.‹« در میـزان اإلعتـدال )361/1 ]98/2[( نیـز آمـده  می کنـد و ایـن 

ی قرآن را به رأی خود تفسیر می کرد. و

کــه جــز اّدعایــی بی دلیــل بــا پشــتوانۀ  ایــن بــود اســالم آوردن ابوقحافــه و حدیــث آن 

گــر  کــس را نمی تــوان اثبــات نمــود. حّتــی ا ســخن های بی بنیــاد نیســت و بــا آن، اســالِم هیــچ 

1. بنگرید به: میزان اإلعتدال: 21/3-24 ]468/3[؛ تهذیب الّتهذیب: 46-38/9 ]40-34/9[�
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پــس  کــه درآمدنــش نــزد رســول خــدا؟ص؟ تنهــا بــرای باز روایــت احمــد را بپذیریــم، از آن برمی آیــد 

گردنبنــد دختــرش از مســلمانان بــوده اســت. گرفتــن 

ی ثابـت بـود و آمـده بـود تـا اسـالم بیـاورد، بارهـای دیگـر نیـز بـه دیـدار  گـر اسـالم آوردن و ا

چشـمۀ  از  و  می شـمرد  غنیمـت  را  مّکـه  در  ی  و حضـور  فرصت هـای  و  می آمـد  پیامبـر؟ص؟ 

ی فرامی آموخـت؛ و بـر او  گـوارای دانـش او بهـره می گرفـت و ره نشـان های دیـن خویـش را از و

ی اسـالم آورده بـود، دسـت کم یـک  گـر و کـه در حّجـة الـوداع بـه دیـدارش رود. ا بایسـته بـود 

ی، هرچنـد از یـک نفـر، حدیثـی نقـل  حدیـث از پیامبـر؟ص؟ روایـت می کـرد یـا از اصحـاب و

گـر اسـالم آورده بـود، کلمـه ای در بـارۀ اسـالم یـا سـخنی در دفاع از آن یـا گفتاری در  می نمـود. ا

می شـد  یـاد  مسـلمانی اش  روزگار  از  یـخ،  تار در  یـا  و  می گشـت  نقـل  ی  و از  آن،  بـه   دعـوت 

ی بـه خـدا و رسـولش می آمد یا دسـت کم همیـن روایت مربوط  و خبـری از نشـانه های ایمـان و

به اسالم آوردنش از زبان خود او بیان می گشت!

گر این خبر صحیح باشد و رسول خدا؟ص؟ با این سخن، وی را به احترام ابوبکر  وانگهی ا

_ چنان که گذشـت _ گرامی شـمرده باشـد: »چرا این پیرمرد را در خانه اش ننهادی ... ؟« پس 

کـه رسـول خـدا؟ص؟  کسـی  چـرا صحابـه شـفاعت چنیـن مـرد بزرگـی ]= ابوبکـر[ را نپذیرفتنـد؛ 

کـه آن حضـرت؟ص؟ در بـارۀ هیـچ یـک  بـا آن سـخن ارجمنـد او را بـزرگ شـمرد و روایـت نشـده 

بـاران می شـد  بـا دعـای وی طلـب  کـه  کـس  _ آن  کـه عّبـاس  از صحابـه، حّتـی عموهایـش 

کـه آنـان ایـن سـخن را از  گفتـه باشـد؛ در حالـی  _ در میانشـان قـرار داشـت، چنیـن سـخنی 

آن حضـرت؟ص؟ شـنیده بودنـد؟ چـرا ایشـان از شـفاعت وی در حـّق پـدرش روی گرداندنـد، آن 

گاه کـه خواسـت تـا گردنبنـد را بـه او بازگرداننـد، حـال آن کـه وی پیرمردی تازه مسـلمان شـده و 

شایسـتۀ گرامیداشـت بـود؟ چـرا ابوبکـر کـه بـه اّدعـای ایـن قـوم، بیشـینۀ دارایی خویـش را برای 

گـرد هـم آمـدن مـردم از  رسـول خـدا؟ص؟ بخشـید، دسـت خواهـرش را می گیـرد و او را بـه مـکان 

همـه سـوی مـی آوَرد و حاضـران را بـه حـّق خـدا و اسـالم سـوگند می دهـد و از ایشـان می خواهـد 
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گردنبند چیسـت و چه ارزشـی دارد که صحابه شـفاعت  گردنبندش را به او بازگردانند؟ آن  تا 

گردنبنـد را  پیـِر آن روز و خلیفـۀ فـردای خویـش را در بـارۀ آن نمی پذیرنـد؟ چگونـه ابوبکـر آن 

که آن را به حسـاب خدا بگذارد و امانتداری  چنین بزرگ می شـمارد و از خواهرش می خواهد 

کـه هنـوز پیامبرشـان در میانشـان حضـور  را در اصحـاب آن روزگار انـدک می شـمارد، حـال آن 

کـه پیامبـر؟ص؟ از میـان ایشـان رخـت بربسـت، آنـان چـه انـدازه  داشـت؟ پـس سـه سـال بعـد 

امانتـدار بودنـد کـه پـس از فقـدان پیامبرشـان، عـادل شـمرده شـدند؟ مـن ندانـم!

اسالم آوردن مادر ابوبکر

پـدرش،  شـدن  مسـلمان  همچـون  جـز  چیـزی  ابوبکـر،  مـادر  اّم الخیـر،  آوردن  اسـالم 

ابوقحافه، نیست و نه پشتوانه ای از دلیل دارد و نه پایه ای از برهان!

حافـظ ابوالحسـن خیثمـة بـن سـلیمان اطرابلسـی از عبیـداهلل بـن محّمـد بـن عبدالعزیـز 

عمـری قاضـی مصیصـه، از ابوبکـر عبـداهلل بـن عبیـداهلل بن اسـحاق بـن محّمد بـن عمران بن 

بـن  بـن عمـران  بـن محّمـد  از عبـداهلل  پـدرش عبیـداهلل،  از  بـن عبیـداهلل،  بـن طلحـة  موسـی 

ابراهیـم بـن محّمـد بـن طلحـه، از ابومحّمـد بـن عمـران، از قاسـم بـن محّمـد بـن ابی بکـر، از 

کـه چـون اصحـاب پیامبـر بـه 38 مـرد رسـیدند، ابوبکـر بـر  عایشـه؟اهضر؟ روایـت نمـوده اسـت 

مـا  ابوبکـر!  »ای  فرمـود:  پیامبـر  سـازد.  آشـکار  را  دعوتـش  کـه  نمـود  اصـرار  خـدا؟ص؟  رسـول 

که رسـول خدا؟ص؟ دعوتش را آشـکار فرمود  اندکیم.« اّما ابوبکر همچنان پافشـاری نمود تا آن 

گشـتند و هر مردی به میان قبیلۀ خویش رفت.  کنده  گوشـه های مسـجد پرا و مسـلمانان در 

که رسول خدا؟ص؟ نشسته بود، ابوبکر برخاست و به خطبه پرداخت و او نخستین  در حالی 

خطبه خوان در دعوت به سوی خدا و رسولش بود.

کتــک  گوشــه های مســجد ســخت  یدند و آنــان در  مشــرکان بــر ابوبکــر و مســلمانان شــور

گشــت و بــه ســختی او را زدنــد. عتبــة بــن ربیعــه، آن فاســق،  خوردنــد و ابوبکــر لگدکــوب 

ــه ســوی چهــره اش  ــه زدنــش پرداخــت و آن را ب ــا نعلینــی وصلــه دار، ب ی نزدیــک شــد و ب ــه و ب
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ــی اش  ــه بین ک ــد  ــان ش ــره اش چن ــا چه ــن ضربه ه ــر ای ــر اث ــی زد[. ب ــش م ــه صورت ــد ]و ب می گردان

کین خواهــی آمدنــد و مشــرکان را از ابوبکــر دور  قابــل تشــخیص نبــود. ســپس بنی تیــم بــه 

کــه تردیــد نداشــتند  نمودنــد و او را در جامــه ای نهادنــد و بــه خانــه اش رســاندند، حــال آن 

گــر ابوبکــر  گفتنــد: »ا جــان می ســپارد. آن گاه، بنی تیــم بازگشــتند و بــه مســجد درآمدنــد و 

بمیــرد، هرآینــه عتبــه را می کشــیم!« ســپس نــزد ابوبکــر بازآمدنــد و ابوقحافــه و بنی تیــم بــه 

گفــت و در پایــان روز لــب بــه ســخن  کــه پاسخشــان  گفتــن بــا ابوبکــر پرداختنــد تــا ایــن  ســخن 

ــد و او را  ــنام دادن ی دش ــه و ــان ب ــت؟« آن ــال اس ــه ح ــدا؟ص؟ در چ ــول خ ــید: »رس ــود و پرس گش

ی بــاش  گفتنــد: »مراقــب و کــه برخاســتند و بــه اّم الخیــر، دختــِر صخــر،  ســرزنش نمودنــد تــا آن 

ــا بنوشــانی!« ــه او چیــزی بخورانــی ی ــا ب ت

ــرد و  ک ــخن  ــه س ــاز ب ی آغ ــود، و ــاری نم ــر او پافش ــد و ب ــا مان ــر تنه ــا ابوبک ــر ب ــون اّم الخی چ

گفــت: »بــه خــدا ســوگند! از حــال دوســت تــو  گفــت: »رســول خــدا؟ص؟ در چــه حــال اســت؟« 

گفــت: »پــس نــزد اّم جمیــل، دختــر خّطــاب، بــرو و در بــارۀ پیامبــر از او  خبــری نــدارم.« ابوبکــر 

بپــرس!« اّم الخیــر بیــرون شــد تــا نــزد اّم جمیــل آمــد و گفــت: »ابوبکــر در بــارۀ محّمــد بــن عبــداهلل 

گــر دوســت  ا بــن عبــداهلل را نمی شناســم.  ابوبکــر و محّمــد  گفــت: »مــن  تــو می پرســد.«  از 

گفــت: »آری.« ســپس اّم جمیــل همــراه  کنــم.«  کــه همــراه تــو نــزد پســرت آیــم، چنیــن  مــی داری 

گشــت و  ی روان شــد تــا ابوبکــر را افتــاده در بســتر و رو بــه مــرگ یافــت. پــس بــه او نزدیــک  و

ــق  ــی فاس گروه ــد،  کرده ان ــن  ــو چنی ــا ت ــه ب ک ــی  ــا مردم ــت: »همان گف ــت و  ــاد برداش ــکارا فری آش

گفــت: »رســول خــدا؟ص؟ در  کــه انتقــام تــو را بســتاند!« ابوبکــر  هســتند و مــن از خــدا می خواهــم 

ی  گفــت: »و ــا را می شــنود!« ابوبکــر  گفــت: »مــادرت ســخن م چــه حــال اســت؟« اّم جمیــل 

ی خــوب اســت.«  گفــت: »پیامبــر در ســالمت بــه ســر می بــرد و حــال و جاسوســی تــو را نکنــد.« 

گفــت: »بــر خویشــتن بــه  گفــت: »در خانــۀ ارقــم.« ابوبکــر  کجــا اســت؟«  کنــون  گفــت: »ا ابوبکــر 

کــه نــزد رســول خــدا؟ص؟ آیــم!«  کــه لــب بــه آب و غــذا نزنــم، مگــر آن  خداونــد ســوگند خــورده ام 
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ی را درنــگ دادنــد تــا رفــت و آمــِد راهیــان فرونشســت و مــردم آرام گرفتند.  پــس آن دو چنــدی و

ی بــه آن دو تکیــه نمــوده بــود. آن گاه، نــزد پیامبــر؟ص؟ درآمدنــد.  ســپس او را بیــرون آوردنــد و و

پیامبــر خــود را بــر ابوبکــر انداخــت و او را بوســید و مســلمانان نیــز خــود را بــر او افکندنــد. رســول 

گفــت: »پــدر و مــادرم فدایــت بــاد! مــرا چیــزی  خــدا؟ص؟ بســیار بــه حــال او دل ســوزانید. ابوبکــر 

کــه بــه پــدر و  کــه آن فاســق بــا چهــره ام نمــوده اســت. ایــن مــادر مــن اســت  کاری  نشــده، جــز 

مــادرش نیکــی می کنــد؛ تــو نیــز مــردی خجســته هســتی؛ پــس او را بــه ســوی خداونــد فراخــوان 

ــو از آتــش نجــات بخشــد!« ســپس رســول  ــه دســت ت ی را ب ــا شــاید و و از خــدای؟زع؟ بخــواه ت

ِضــره: 46/1 ]66/1[؛ البدایــة و  یــاض الّنَ خــدا؟ص؟ او را دعــوت فرمــود و اّم الخیــر اســالم آورد. )الّر

النهایه تألیف ابن َکثیر: 30/3 ]40/3[(

ی ایـن حدیـث، عبیـداهلل بـن محّمد عمری اسـت که نسـائی او را  گویـد: تنهـا راو امینـی 

بـه دروغگویـی مّتهـم نمـوده و ایـن سـخن را ذهبـی و ابن َحَجـر )میـزان اإلعتـدال: 180/2 ]15/3[؛ 

گـزارش نموده انـد. داَرُقْطنـی در حدیثـی دیگـر کـه آن را نیـز  ی  لسـان المیـزان: 112/4 ]130/4[( از و

ی آن عمری اسـت  کـرده، گفتـه اسـت: »صحیـح نیسـت و تنهـا راو عمـری بـه تنهایـی روایـت 

کـه ضعیـف بوده اسـت.«

یـان ایـن سـند همگـی از قبیلـۀ بنی تیـم هسـتند؛ از جملـه عبـداهلل و عبیـداهلل از  دیگـر راو

فرزنـدان طلحـة بـن عبیداهلل که ناشـناخته اند و حالشـان معلوم نیسـت. نیـز عبداهلل و محّمد 

بـن عمـران از فرزنـدان طلحـة بـن عبـداهلل بـن عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر یـا طلحـة بـن عبیـداهلل 

کـه اینـان نیـز هماننـد آن دو تِن پیشـین، ناشناسـند.

ی در آن روز  گـر و وانگهـی ابوبکـر از شـکنجه دیدگان در راه اسـالم شـمرده نشـده اسـت. ا

بـس دشـوار چنیـن وضعّیتـی داشـت و ایـن خبـر را اندک نشـانی از درسـتی بـود، در صفحات 

کـه  یـخ نگاشـته می شـد و هیـچ موّرخـی از آن نمی گذشـت. آیـا معقـول اسـت  کتاب هـای تار

کـردن غالمـان یـاد نمایـد و از چنیـن رفتـاری بـا کسـی  یـخ در البـه الی خویـش، از شـکنجه  تار

چـون ابوبکر چشـم فروپوشـد؟
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گــر حافظــان، ایــن روایــت را از برســاخته های عبیداهلل عمری نمی دانســتند  کــه ا دیگــر آن 

یانــش نــزد ایشــان ثقــه شــمرده می شــد _ هرچنــد بــا ســخنی ضعیــف _ در همــۀ آن  ــا راو و او ب

از حافــظ دیگــر  ایــن روایــت چشــم نمی پوشــیدند؛ بلکــه حافظــی  از  گذشــته،   ســده های 

و پیشــوایی از پیشــوای دیگــر آن را فرامی گرفــت؛ و تنهــا محــّب طبــری و ابن َکثیــر _ کــه در 

آوردن حدیث هــای ســاختگی و دروغیــن تخّصــص دارنــد! _ یــا دنبالــه روان ایــن دو، آن را 

نمی نمودنــد. روایــت 

گون آن را باطل می سازد: گونا که از جنبه های  در خود این حدیث نیز مطالبی است 

1. عایشـه در سـال چهارم یا پنجم بعثت زاده شـد )طرح الّتثریب فی شـرح التقریب: 147/1؛ 

گر آن را بپذیریم _ در سـال ششـم بعثت رخ داده؛ پس عایشـه  اإلصابه: 359/4( و این ماجرا _ ا

کـه از مادرش شـیر می نوشـیده و طفلی یک یا دو سـاله  آن روز کجـا بـوده اسـت؟ آیـا در حالـی 

بـوده، آن عملکـرد پـدرش را نظـاره نمـوده اسـت؟ چـرا چنیـن چیـزی از پـدرش یـا مـادرش یـا 

که  اّم جمیل روایت نشـده اسـت؟ شـاید این خبر از نوزادهای سـده های پس از ایشـان باشـد 

کـه ایـن حدیـث بـه سـود او  سـازندگان فضیلت هـا پـس از گذشـت روزگارانـی از زندگـی کسـی 

آفریده شده، آن را زاییده اند!

2. در متـن ایـن خبـر آمـده کـه مربـوط بـه هنگامـی اسـت کـه اصحاب پیامبـر؟ص؟ به 38 

مـرد رسـیدند. بـر ایـن پایه، ابوبکر در آن روز هنوز مسـلمان نبوده اسـت؛ زیـرا پیامبر؟ص؟ فرموده 

اسـت: »هرآینـه هفـت سـال فرشـتگان بـر مـن و علـی درود فرسـتادند؛ زیـرا مـا نمـاز می گزاردیـم 

کـه نمـاز بگـزاَرد.«1 و نیـز در خبـر صحیـح از امیرالمؤمنین؟ع؟  و همـراه مـا، جـز مـا، کسـی نبـود 

گذشـت: »من هفت سـال پیش از مردم همراه رسـول خدا؟ص؟ نماز می گزاردم.«2 و همچنین 

مم و 
ُ
یـخ األ در روایـت صحیـح از طبـری آوردیـم: »ابوبکـر پـس از بیـش از 50 َمـرد اسـالم آورد.« )تار

الملوک طبـری: 215/2 ]316/2[(

کتاب: 220/3� 1. بنگرید به: همین 

کتاب: 221/3� 2. بنگرید به: همین 
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کـه ابوبکـر بـر رسـول خـدا اصـرار نمـود تـا دعوتـش را آشـکار سـازد  3. در ایـن روایـت آمـده 

و او فرمـود: »ای ابوبکـر! مـا انـدک هسـتیم.« و ابوبکـر همچنـان اصـرار نمـود تـا رسـول خـدا؟ص؟ 

دعوتـش را آشـکار فرمـود ... . 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ دعـوت خویـش را سـه سـال پیـش از آن  کتاب هـای سـیره آمـده  در 

آشـکار نمـوده بـود؛ و همیـن مایـۀ بطـالن ایـن حدیـث اسـت.

پیامبرش  خداوند؟زع؟  که  کرده اند  روایت  آنان  جز  و  طبری  و  ابن هشام  و  ابن سعد 

محّمد؟ص؟ را سه سال پس از بعثتش فرمان داد تا آن چه را از جانب خدا آورده، آشکار نماید 

و مردم را به آن ندا دهد و به سویش فراخواَند. فرمان خداوند به او چنین بود: »پس آن چه را 

از  از آن  کن و از مشرکان روی بگردان.« ]حجر/94[ در سه ساِل پیش  بدان فرمان می یابی، آشکار 

ی پوشیده کاری می نمود  هنگام بعثت تا صدور فرمان آشکارسازی دعوت به سوی خدا، و

ی چنین نازل شده بود: »و خویشاوندان نزدیک  و دعوت خویش را پنهان می داشت و تنها بر و

گر  کردند، فرود آر! پس ا که تو را پیروی  خود را بیم ده و بال ]مهر و نرمِی[ خویش را برای کسانی از مؤمنان 

مم و الملوک طبری: 
ُ
یخ األ کنند، بگو: من از آن چه می کنید، بیزارم.« ]شعراء/214-216[ )تار تو را نافرمانی 

ابن هشام:  تألیف  النبوّیه  الّسیرة  ]199/1[؛   183/1 ابن سعد:  تألیف  الکبرٰی  الطبقات  ]318/2[؛   216/2

یخ: 23/2 ]486/1[؛ الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبی: 62/10 ]41/10[؛  274/1 ]280/1[؛ الکامل فی الّتار

تفسیر  559/2؛  ابن َکثیر:  تفسیر  116/1؛  ابوالفداء:  یخ  تار ]131/1[؛   99/1 الّناس:  ابن سّید  األثر  عیون 

الخازن: 109/3 ]371/3[؛ فتح القدیر شوکانی: 139/3 ]144/3[(

کـه پیامبـر؟ص؟ دعوتـش را آشـکار فرمـود، بـه فرمـان خـدای سـبحان بـود و هیـچ  پـس ایـن 

کسـی جـز او، بـر پیامبـر پافشـاری ننمـود؛ خـواه در آن هنـگام ابوبکـر  کـس، چـه ابوبکـر و چـه 

کـه حّتی  اسـالم آورده و خـواه نیـاورده بـود. وانگهـی ابوبکـر از جملـۀ مسـلمانانی شـمرده شـده 

پـس  فرامی خواندنـد؛  اسـالم  بـه  را  مـردم  پنهانـی  نیـز  دعـوت  شـدن  آشـکار  و  روز  آن  از  پـس 

از  بـرای آشـکار نمـودن دعـوت در آن روز، چـه جایگاهـی  بـر رسـول خـدا  کردنـش  پافشـاری 
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گوشـه ای مـردم را  گویـد: »ابوبکـر در  صّحـت دارد؟ ابن سـعد )الطبقـات الکبـرٰی: 185/1 ]200/1[( 

یـد و عثمـان نیـز چنیـن می کردنـد؛ اّمـا عمـر و حمـزة بـن  پنهانـی دعـوت می نمـود و سـعد بـن ز

کـه عمـر آشـکارا دعـوت می نمـوده  گاه   عبدالمّطلـب آشـکارا دعـوت می نمودنـد.« پـس آن 

و ابوبکـر پنهانـی، پـس از آن روز بـوده؛ زیـرا عمـر پـس از بیـرون رفتن مهاجران به سـوی سـرزمین 

]قسـمت   459/2 اإلصابـه _ :  حاشـیۀ  _ در  )اإلسـتیعاب  آورد.  اسـالم  مـرد   40 از  بعـد  و  حبشـه 

کـه ماجـرا  گذشـت  سـوم/1145[؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 31/3 ]42/3[( و در ایـن روایـت 

که مردان مسلمان 38 تن بودند. هنگامی رخ داده 

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 259/9( دو حدیـث در بـارۀ اسـالم آوردن مـادر ابوبکـر یـاد 

عثمـان  و  ابوبکـر  »مـادران  گویـد:  کـه  اسـت  ابن عّبـاس  از  نخسـت  حدیـث  اسـت.   نمـوده 

و طلحـه و زبیـر و عبدالّرحمـان بـن عـوف و عّمـار اسـالم آوردند.« سـپس َهیَثمی گفته اسـت: 

کـه فـردی اسـت ضعیـف.« ذهبـی )میـزان  »در سـند ایـن روایـت، خـازم بـن حسـین قـرار دارد 

شـمرده؛  بی اعتبـار  را  خـازم   ]57/4 یـخ:  ]الّتار »ابن معیـن  گویـد:   )]626/1[  315/1  االعتـدال: 

و ابـوداوود او را دارای حدیث هـای زشـت و ناسـتوده دانسـته؛ و ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء 

کند، یکسره از او پذیرفته نشود.‹« گوید: ›آن چه روایت  الّرجال: 75/3[ 

ابوبکـر  کـه  گاه  »آن  گویـد:  کـه  اسـت  عـدی  بـن  طریـق   َهیَثـم  از  َهیَثمـی  دوم  حدیـث 

گفتـه اسـت:  کـه هـر دو مسـلمان بودنـد، از او ارث بردنـد.« سـپس  درگذشـت، پـدر و مـادرش 

بریدگـی دارد.« ایـن روایـت  »سـند 

گویـا حافـظ َهیَثمـی بـا این سـخن اخیـر می خواهـد چنین گمـان دراندازد  امینـی گویـد: 

یانـش را یـاد نکـرده تـا ذّره بیـن  کـه تنهـا بیمـاری آن روایـت، بریدگـی سـندش اسـت؛ و دیگـر راو

کـه از   َهیَثـم بن عدی، آن فرد دروغگـو، یاد نموده، کفایت  یابـد؛ اّمـا همیـن  کاوشـگران آن را در

ی را دروغگـو شـمرده؛ و نسـائی  نمایـد. بخـاری گویـد: »ثقـه نبـود و دروغ می گفـت.« ابـوداوود و

گفتـه  ی  کنیـز و گفته انـد: حدیثـش مـردود اسـت.  ]کتـاب الضعفـاء و المتروکیـن: ص241[ و جـز او 
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اسـت: »آقای من همۀ شـب را به نماز می پرداخت و صبحگاهان مجلس می گرفت و دروغ 

کـرده و آن را  ی را زشـت و ناسـتوده دانسـته و حدیثـی را یـاد  می گفـت.« نسـائی نیـز حدیـث و

کـه   َهیَثـم بـر هشـام بـن عـروه بسـته اسـت. ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 85/9[  دروغـی دانسـته 

یـخ الّثقـات: ص462[  حدیثـش را مـردود شـمرده و ابوزرعـه بی اعتبـارش دانسـته و ِعْجلـی ]تار

گفتـه اسـت: »او در مّکـه سـکونت داشـت  ی دروغگـو بـود و او را دیـده ام.« سـاجی   گویـد: »و

در  و  بـود  روایت هایـی  دارای  ی  »و گویـد:  حنبلیـان،  پیشـوای  احمـد،  می گفـت.«  دروغ  و 

ثقـه حدیث هـای زشـت  افـراد  »از  گفته انـد:  نّقـاش  و  کـم  فریبـکاری می کـرد.« حا  احادیـث 

و ناسـتوده روایـت نمـوده اسـت.« بیهقـی و نّقـاش و جوزجانـی ایـن حدیـث را بـه سـبب وجود 

زشـت  خبرهـای  ی  و حدیـث  »در  گویـد:  ابوُنَعیـم  شـمرده اند.  سـاختگی  آن،  در     َهیَثـم 

گـردد.« )میـزان اإلعتـدال: 265/3 ]324/4[؛ لسـان المیـزان: 209/6 ]251/6[؛  و ناپذیرفتنـی یافـت 

الغدیر: 270/5(

پـس اسـالم مـادر ابوبکـر همچـون اسـالم پـدرش، ابوقحافـه، هرگـز اثبـات نشـده و پـس از 

بـی و جز ایشـان که 
َ
شـناخت وضـع مأخـذ سـخنان موّرخانـی چـون ابن َکثیـر و دیاربکـری و َحل

کرده انـد، اعتمـادی بـه سـخن آنـان نیسـت و اّدعـای تنهـا و سـخن  از مسـلمانی آن دو یـاد 

گفتن بی دلیل، بهایی ندارد.

باقی ماندن اّم الخیر، مادر ابوبکر، بر همسـرِی ابوقحافه در مّکه، وضع آشـکار ]مسـلمان 

کـه بـر پایـۀ سـخن معتقـدان بـه اسـالم آوردنـش، در  نبودنـش[ را روشـن تر می سـازد، حـال آن 

هشـتم  سـال  در  شـنیدید _  کـه  _ چنـان  ابوقحافـه  اّمـا  گشـته؛  مسـلمان  بعثـت  ششـم  سـال 

کدام آیۀ  هجری اسـالم آورد. بنابراین، 15 سـال1 میان مسـلمانی آن دو فاصله افتاده؛ پس با 

کـه مـادر کسـی همچـون ابوبکر اسـت، در آن سـال های طوالنی  قـرآن یـا سـّنت، زنـی مسـلمان 

کـه هنـوز اسـالم نیـاورده بـود؟ چـه چیـزی آن دو را بـه هـم پیونـد می داد،  همسـر ابوقحافـه بـوده 

1. در چاپ های پیشین الغدیر 13 سال آمده است. )ن.(
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کـه جدایـی آن دو از نخسـتین نشـانه های آشـکار مسـلمانی بـود؟ پـس اسـالم آن دو  در حالـی 

گـردد؟ کجـا اسـت و بـا ایـن وضعّیـت، مسلمانی شـان چگونـه اثبـات 

28. ابوبکر و پدر و مادرش در قرآن

گرفته و آیـات را از جای خویش منحرف  کتـاب خـدا را بـه بازی  دسـت های هوا پرسـتی 

گام برداشـته و  کورکورانـه  کرشـان نمـوده،  کـور و  کـه دوسـتی،  نمـوده و برخـی از تفسیرنویسـان 

کتاب هـای خویـش بـه روایـت افسـانه های نخسـتین از  همچـون هیزم کشـی در دل شـب، در 

م دانسـته اند، 
ّ
پیشـینیان حدیث سـاز پرداختـه و آن را بـدون هیـچ تحقیـق و پژوهـش، مسـل

کـه بـه پنـدار خـود، کاری نیکو می کنند و با وجود این، خویش را پیشـوایان و راهبران  حـال آن 

کـه اینـان معتقدنـد آیـۀ پانزدهـم سـورۀ  کار بـه جایـی رسـیده  دانـش قـرآن عزیـز می شـمارند! 

گشـته اسـت: »و آدمـی را بـه نیکـوکاری بـا پـدر و مـادر خویـش سـفارش  احقـاف در بـارۀ ابوبکـر نـازل 

کـه[ مـادرش او را بـه دشـواری بـار برداشـت و به دشـواری بنهاد، و بار برداشـتن و  کردیـم ]بـه ویـژه مـادر؛ زیـرا 

کـه بـه نیـروی جوانـی خـود رسـید و بـه چهـل سـالگی رسـید، گفـت:  گاه  از شـیر گرفتـن او سـی مـاه شـد. تـا آن 

کـه بـر مـن و بـر پـدر و مـادرم ارزانـی  کـن و توفیـق ده _ تـا نعمـت تـو را  ›پـروردگارا! بـر دلـم افکـن _ مـرا الهـام 

که بپسـندی و برای من در فرزندانم شایسـتگی پدید  کنم  کاری نیک و شایسـته  گزارم و تا  داشـتی، سـپاس 

گـردن نهـادگان و فرمانبردارانـم _ .‹« آور، مـن ]بـا توبـه[ بـه تـو بازگشـته ام و مـن از مسـلمانانم _ از 

کـه ایـن آیـه در بـارۀ ابوبکـر  ایشـان از علـی امیرالمؤمنیـن و ابن عّبـاس روایـت می کننـد 

کـه بـارداری و شـیردهی اش 30 مـاه بـود و مـادرش او را 9 مـاه در رِحـم  گشـته  صّدیـق نـازل 

از  او  جـز  کسـی  و  بودنـد  مسـلمان  دو،  هـر  مـادرش،  و  پـدر  و  داد؛  شـیرش  مـاه   21 و  داشـت 

کـه پـدر و مـادرش اسـالم آورده باشـند. پـس خداونـد او را بـه رعایـت آن دو  مهاجـران نبـود 

گشـت. آن گاه، چـون رسـول خـدا؟ص؟ در 40  ی، ایـن دسـتوری الزم  سـفارش نمـود و از پـی و

کـه  گاه  سـالگی بـه پیامبـری رسـید، ابوبکـر صّدیـق کـه 38 سـاله بـود، بـه او ایمـان آورد و آن 

کـن و توفیق ده _ تا نعمـت تو را که  خـودش 40 سـاله شـد، گفـت: »پـروردگارا! بـر دلـم افکـن _ مـرا الهام 
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گـزارم.« پـس خداونـد دعوتـش را اجابت فرمـود و پدر  بـر مـن و بـر پـدر و مـادرم ارزانـی داشـتی، سـپاس 

گشتند. و مادرش و همۀ فرزندانش مسلمان 

یـاض  الّر ]129/16[؛   194 و   193/16 ُقْرُطبـی:  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  ]303/4[؛   99/3 )الکّشـاف: 

_ در  الّنسـفی  تفسـیر  ]125/4[؛   132/4 الخـازن:  تفسـیر  ص121؛  الوصـول:  مرقـاة  ]68/1[؛   47/1 ِضـره:  الّنَ

)]20/5[  18/5 شـوکانی:  القدیـر  فتـح  ]143/4[؛   132/4 الخـازن:  حاشـیۀ 

 آیـا کسـی نیسـت تـا از ایـن برجسـتگاِن کم خـرد بپرسـد کـه مگـر مـّدت 30 ماهـۀ بـارداری 

و شـیردهی به ابوبکر اختصاص داشـته تا این آیه فقط مربوط به وی باشـد یا آن که این شـیوۀ 

ـی آفرینـش خـدا اسـت، یـا بدیـن گونـه کـه بـارداری 6 مـاه باشـد و شـیردهی 2 سـال کامـل، 
ّ
کل

و یـا بـارداری 9 مـاه باشـد و شـیردهی 21 مـاه؟ آن چـه بیش تـر درخـور ذکـر اسـت، همـان مـورد 

ـی دور اسـت.
ّ
نخسـت اسـت ]= 6 مـاه بـارداری و 2 سـال کامـل شـیردهی[؛ زیـرا از عـادت کل

ی بــود،  گزارشــی از بــارداری و شــیردهی و گــر ایــن خصوصّیــت از آِن ابوبکــر و  وانگهــی ا

کــه موالمــان امیرالمؤمنیــن و ابن عّبــاس بــا ایــن آیــه، همــراه آن چــه در  چگونــه درســت اســت 

کمینــۀ دوران بــارداری 6 مــاه اســت  کــه  کننــد  ســورۀ لقمــان آمــده، بــر ایــن مطلــب اســتدالل 

گرامــی تنهــا روشــن گر شــیوۀ  گذشــت _ ؟ پــس آن آیــۀ  کتــاب )95-93/6(  کــه در همیــن  _ چنــان 

ــب  ــن ترتی ــه همی ــز ب ــتدالل نی ــت؛ و آن اس ــده اس ــاد ش ــۀ ی گون ــی از دو  ــا یک ــر ب ــان بش ــج می رای

گفتــه اســت: »ایــن  کــه ابن کثیــر )الّتفســیر: 157/4( در بــارۀ آن  درســت می گــردد؛ اســتداللی 

گروهــی از صحابــه؟مهضر؟ نیــز بــا او ]= امیرالمؤمنیــن[  برداشــت قــوی و درســت اســت و عثمــان و 

کــه حدیث هــای ســاختگی را فــراوان  بــر همیــن نظــر موافقــت نمودنــد.« نیــز ابن َکثیــر بــا آن 

روایــت می نمایــد، بــه نــزول ایــن آیــه در بــارۀ ابوبکــر اشــاره ای ننمــوده؛ زیــرا رســوایی خویــش را 

در نقل آن می بیند.

کـه بـه نیـروی جوانـی خـود  کـه آن انسـان هنگامـی  کـه در متـن صریـح آیـه آمـده  دیگـر آن 

کـه در آن روز هنـوز ابوبکـر  رسـید و 40 سـال را بـه پایـان ُبـرد، آن سـخن را بـر زبـان راْنـد؛ حـال ایـن 
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مسـلمان نشـده بـود و پـدر و مـادرش نیـز اسـالم نیـاورده بودند. خـودش چنان که گفتیـم و بنا بر 

کتـاب )220/3-223( پـس از سـال هفتـم بعثـت اسـالم آورد و پـدرش  روایـات یـاد شـده در همیـن 

کـه  گـر اسـالم آورده باشـد _ بـه سـال هشـتم هجـری در هنـگام فتـح مّکـه مسـلمان شـد  نیـز _ ا

گر اسـالم آورده باشـد _ در سـال ششـم بعثت  ابوبکـر 56 سـال یـا بیش تـر داشـت. مـادرش نیـز _ ا

کـه ابوبکـر در آن هنـگام 44 سـال یـا بیش تـر داشـت. مسـلمان گشـت 

گفـت:  کـه  گاه  پـس خداونـد بـا چـه چیـز بـر او و پـدر و مـادرش نعمـت بخشـیده بـود، آن 

کـه بـر مـن و بـر پـدر و مـادرم ارزانـی  کـن و توفیـق ده _ تـا نعمـت تـو را  »پـروردگارا! بـر دلـم افکـن _ مـرا الهـام 

که هر سـه نامسـلمان بودند؟ این جمله تنها نسـبت به الهام  گزارم.« در حالی  داشـتی، سـپاس 

کـه بـه آنـان  شـکر در برابـر نعمـت خـدا بـر او و پـدر و مـادرش دعایـی اسـت؛ اّمـا نسـبت بـه ایـن 

کـه ایـن نعمت پیش  نعمـت بخشـیده شـده، جملـه ای اسـت خبـری و مقتضایـش آن اسـت 

ی را اجابـت  کـه خـدای سـبحان دعـای و از آن دعـا بخشـیده شـده باشـد. پـس ایـن سـخن 

کـه هیـچ  فرمـود و پـدر و مـادرش و همـۀ فرزندانـش اسـالم آوردنـد، گفتـاری اسـت تمسـخر آمیز 

گواهی پشتوانۀ آن نیست.

ی _ به فرض پذیرش آن ها و چشم پوشـیدن  وانگهی خبرهای اسـالم آوردن پدر و مادر و

کـه مسـلمان شـدن مـادرش بـا دعـای رسـول خـدا؟ص؟ بـرای  از ضعف هاشـان _ داللـت دارنـد 

کشـیدن آن حضـرت؟ص؟ بـر سـینۀ  ی و مسـلمانی پـدرش نیـز بـه برکـت دسـت  اسـالم آوردن و

ی بـوده؛ پـس دعـای ابوبکـر کجا اسـت؟ و

کـه هیـچ  و اّمـا آن چـه در دنبالـۀ روایـت آمـده و بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت داده شـده 

که امیرالمؤمنین  که پدر و مادرش اسالم آورده باشند؛ حاشا  کس از مهاجران جز ابوبکر نبود 

را  مهاجـران  از  بسـیاری  )ص312-310(  کتـاب  همیـن  در  کـه  آن  حـال  گویـد،  سـخنی  چنیـن 

که هم خود و هم پدر و مادرشـان اسـالم آورده اند و خود آن حضرت؟س؟ پیشـگام  شـناختید 

و برتریِن همۀ ایشان است.
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آیۀ دیگر در بارۀ ابوبکر و پدرش

در ســخن خــدای تعالــی در آیــۀ بیســت و دوم از ســورۀ مجادلــه آمــده اســت: »مردمــی را 

کــه بــا خــدای و پیامبــرش دشــمنی  کســانی  کــه بــا  کــه بــه خــدای و روز واپســین ایمــان آورنــد، در حالــی  نیابــی 

گــر چــه پــدران یــا پســران یــا بــرادران یــا خویشانشــان باشــند. ایناننــد  کرده انــد، دوســتی بدارنــد؛ ا و مخالفــت 

کــه ]خداونــد[ ایمــان را در دل هاشــان نوشــته _ پایــدار ســاخته _ اســت و ایشــان را بــه روحــی از نــزد خویــش 

ــر آن هــا جوی هــا روان اســت، در آن جــا جاویداننــد؛  ــه از زی ک ــه بهشــت هایی درآوَرد  گردانیــده و ب نیرومنــد 

کــه تنهــا  گاه باشــید  گــروه خــدا؛ آ خــدا از آن هــا خشــنود اســت و ایشــان از خــدا خشــنودند. ایشــانند حــزب و 

گــروه خــدا رســتگارانند.« حــزب و 

ابوبکـر  پـس  داد؛  دشـنام  را  پیامبـر؟ص؟  ابوقحافـه  کـه  شـده  روایـت  ابن جریـج  طریـق  از 

کـه بـه صـورت درافتـاد. سـپس نـزد رسـول  ی بـود، او را زد و پرتـاب نمـود، چنـان  کـه فرزنـد و

کـردی؟ پـس دیگـر ایـن  خـدا؟ص؟ آمـد و ایـن ماجـرا را بـا او بازگفـت. پیامبـر فرمـود: »آیـا چنیـن 

گر شمشـیر  کـه تـو را بـه حـق برانگیخـت! ا کار را تکـرار نکـن!« ابوبکـر گفـت: »سـوگند بـه کسـی 

نزدیـک دسـتم بـود، او را می کشـتم!« آن گاه، ایـن سـخن خـدای تعالـی نـازل شـد: »مردمـی را 

نیابـی ... .«

)الجامــع ألحــکام القــرآن ُقْرُطبــی: 307/17 ]199/17[؛ الکّشــاف زمخشــری: 172/3 ]497/4[؛ مرقــاة 

الوصول _ در حاشیۀ نوادر األصول: ص121 _ ؛ روح المعانی تألیف آلوسی: 36/28(

کــه آیــۀ نخســت در آن  کــه ســورۀ احقــاف  گویــد: تفسیرنویســان اّتفــاق نظــر دارنــد  امینــی 

اســت، ســوره ای اســت مّکــی؛ و ســورۀ مجادلــه مدنــی اســت و ایــن آیــه دیرزمانــی پــس از نــزول 

ــر  ــیر ابن َکثی ــی و تفس ــرآن ُقْرُطب ــکام الق ــع ألح ــه از الجام ک ــان  ــت. چن ــده اس ــرود آم ــاف ف ــورۀ احق س

]330/4[ و التفســیر الکبیــر رازی ]276/29[ برمی آیــد، ایــن ســوره پــس از جنگ هــای بــدر و احــد 

گشــته؛ پــس بــر ایــن اســاس، تقریبــًا در ســال چهــارم هجــری نــزول یافتــه اســت. بدیــن  نــازل 

کــه در بــارۀ ابوبکــر نــازل شــده  گــردآورد، بــه فــرض  ترتیــب، چگونــه می تــوان ایــن دو آیــه را بــا هــم 
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کــه ابوقحافــه در هنــگام 40 ســالگی  کــه گذشــت _ تصریــح دارد  باشــند؟ آیــۀ نخســت _ چنــان 

کــه ابوبکــر گفت:  ی جوانــی اش، نعمــت اســالم یافــت؛ همــان زمــان  ابوبکــر و کامــل شــدن نیــرو

کــه بــر مــن و بــر پــدر و مــادرم ارزانــی  کــن و توفیــق ده _ تــا نعمــت تــو را  »پــروردگارا! بــر دلــم افکــن _ مــرا الهــام 

کــه ابوقحافــه  کــه می بینیــد _ تصریــح می کنــد  گــزارم.« اّمــا ایــن آیــه _ چنــان  داشــتی، ســپاس 

ــا خــدا و رســولش دشــمنی  کــه ابوبکــر تقریبــًا 53 ســال داشــت، ب ــزول آن در حالــی  هنــگام ن

می نموده است!

آن چـه ایـن دشـواری را آسـان می سـازد، آن اسـت که متـن این حدیـث، همچون روایت 

پیشـیِن رسـیده در بـارۀ آیـۀ نخسـت، خـودش را باطل می کنـد؛ زیرا چنان که شـنیدید، آن آیه 

کـه ایـن ماجـرا در مدینـه رخ داده؛ در حالی که آن روز  در مدینـه نـازل شـد و از روایـت برمی آیـد 

کنـد و او را بزند؟ ابوقحافـه در مّکـه بـود؛ پـس چگونه توانسـت بـا پدرش مالقات 

شمشـیر  کـه  اسـت  شـرط  خـدا؟ص؟  رسـول  بـه  دهنـده  دشـنام  کشـتن  در  آیـا  وانگهـی 

گشـت؟ آیـا در بـارۀ  نزدیـک دسـت شـنوندۀ آن باشـد؟ آیـا ایـن حکـم پـس از آن ماجـرا تشـریع 

یـدن  کـه غلّو ورز کسـی بپرسـید  ابوقحافـه دلیلـی مخصـوص در ایـن زمینـه رسـیده اسـت؟ از 

دروغ  و  ناشایسـت  و  زشـت  سـخنی  آنـان  هرآینـه  »و  اسـت:  سـاخته  کـرش  و  کـور  فضیلت هـا،  در 

می گوینـد.« ]مجادلـه/2[ »و گوینـد: ›کـه آن از نـزد خـدا اسـت، در حالی که از نزد خدا نیسـت، و بر خدا دروغ 

]آل عمـران/78[ و خـود می داننـد.«  می بندنـد 
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بـه گمـان مـن، آن قـوم ایـن دروغ را تنهـا بـر دسـتگاه جهـل بـه شـرح حـال افـراد نبافته و در 

اسـالم آوردن یـا نیـاوردن پـدران مهاجـران چشـِم نیـاز آرزو ندوختـه و در مسـلمانِی پـدر و مـادر 

کـه همواره با آن سـوت  ابوبکـر، هدفـی نداشـته اند؛ بلکـه مقصودشـان دمیـدن در سـازی بـوده 

کافـر شـمردن بـزرِگ ابطـح ]= مّکـه[ و بـزرِگ پیشـوایان، ابوطالـب، پـدر  کـف زده انـد، یعنـی  و 

موالمـان امیرالمؤمنیـن؟امهس؟. ایـن کار پـس از آن صـورت پذیرفت که نتوانسـتند در بارۀ فرزند، 

بـد گوینـد؛ پـس آن را بـه سـوی پـدر یـا پـدر و مادر کشـاندند؛ چنـان که حافظ عاصمـی در زین 

الفتٰی انجام داده است.

در سبک شـماری ایـن گرانبـاری، زشـتکاری را بـه جایـی رسـاندند که ایـن بدگویی را به 

کـه عاصمـی در  کشـاندند؛ چنـدان  د خداونـد بـاد! _  و پـدر و مـادر پیامبـر بزرگـوار _ بـر وی و آن دو در

د خـدا بـر آن دو و خاندانشـان بـاد! _  و زیـن الفتـٰی، در بیـان وجـه شـباهت میـان پیامبـر و مرتضـی _ در

گفتـه اسـت: »و اّمـا تشـبیه پـدر و مـادر آن دو، خـواه در حکـم و خـواه در نامگـذاری، آن اسـت 

کـه هرچنـد خـدای تعالـی نعمت هـای فـراوان بـه پیامبـر بخشـید و بـه او احسـان بسـیار نمـود، 

کـه  انـدک  گروهـی  مگـر  مسـلمانان،  انبـوه  نسـاخت.  روزی اش  را  مـادرش  و  پـدر  مسـلمانِی 

بدانـان اعتنـا نشـود، بـر همیـن باورنـد.1 مرتضـی نیز همین گونه بـود و در شـمار آن چه خداوند 

1. ایـن مـرد بـر انبـوه مسـلمانان دروغ بسـته؛ زیـرا یکایـک امامیـه و زیدیـه و نیـز محّققـان پیـرو ایشـان در اهـل سـّنت، بـر ایـن 
گشـته باشـد، درخـور اعتنـا  کـه از ایـن بـاور ایشـان دور و جـدا  ک مسـلمان بوده انـد. هـر  کـه پـدر و مـادر پیامبـر پـا  باورنـد 

و التفات نباشد.

330/7

)445(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 476

فرمـود،  کرامـت  ی  و بـه  کردارهـا  و  نعمت هـا  انـواع  و  شـخصّیتی  ویژگی هـای  و  اخـالق  از 

مسلمانِی پدر و مادرش را روزی اش نساخت.«

ـــار  ـــن رفت ـــای روش ـــان، جلوه ه ـــن می ـــته و در ای ـــو برخاس ـــا و هیاه ـــه غوغ ـــان ب ـــان همچن این

ی در سرپرســـتی از رســـول خـــدا و دور  کرده انـــد؛ همـــان رفتـــار و بـــزرِگ ابطـــح ]= مّکـــه[ را انـــکار 

ی و سرســـپردنش  نمـــودن هـــر بـــدی و آســـیب از او، و نیـــز بانـــگ زدن بـــه دیـــن راســـت و اســـتوار و

کـــردار و شـــعر و نثـــر، و حمایـــت از او بـــا همـــۀ تـــوان  گفتـــار و   بـــه شـــریعت خدایـــی اش در 

و قدرت:

گر ابوطالب و پسرش نبودند، دین تجّسم و استواری نمی یافت. ا

کــرد؛ و ایــن در یثــرب ]در راه دفــاع از پیامبــر[ مــرگ را  آن در مّکــه پیامبــر را پنــاه داد و حمایــت 

کــرد. لمــس 

کاری را عهده دار شد و چون درگذشت، علی آن را به اتمام رساند. عبدمناف ]= ابوطالب[ 

کـــوه »ثبیـــر« از  گویـــی  کـــه انجـــام داد و درگذشـــت،  کـــه وی انجـــام داد آن چـــه را  پـــس از آن 

میـــان مـــا رفـــت.

که واالیی ها را به پایان برد. گشود و آن دیگری  که هدایت را  خدایش جزای خیر دهاد آن را 

کــه خــود را بــه  ــا بینایــی  گویــد ی کــه ســخن بیهــوده  شــکوه ابوطالــب را زیــان نرســاند، نادانــی 

نابینایــی زنــد؛
کسی نور روز را ظلمت پندارد، آمدن بامداد را زیان نرساَند.1 گر  که ا همچنان 

کس، جز این چهار راه وجود ندارد: برای دستیابی به پذیرفتن ویژگی های درونی هر 

ی. گفتار و یافتن آن ها از  1. در

کردار او. 2. پی بردن به آن ها از رفتار و 

گاه ترند. 3. دانستن آن ها از بیان خانواده و بستگانش؛ زیرا اهل هر خانه به درون آن آ

ی نسبت داده اند. کسی، به و 4. برداشت نمودن آن ها از آن چه پیرامونیان و باورداراِن 

1. این را ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه: 317/3 ]84/14[( آورده و از خود او است.
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گردن آویزهایی زّرین از  شعر  اعجاب انگیز وی را  گفتار ابوطالب؟س؟؛ در این جا  و اّما 

می آوریم که در کتاب های سیره و تاریخ و حدیث ثبت گشته است.

کم )المسـتدرک علی الّصحیحین: 623/2 ]680/2[( با سـند خویش از ابن اسـحاق آورده  حا

کـه ابوطالـب ابیاتـی بـرای نجاشـی فرسـتاد و او را تشـویق نمـود تـا بـا مسـلمانان مهاجـر  بـه 

کنـد: حبشـه نیک جـواری نمایـد و از آنـان حمایـت 
که محّمد همیار موسی و مسیح بن مریم است. مردمان نیک باید بدانند 

هماننــد آن دو، شــیوه و روشــی نیــک بــرای مــا آورده و هــر یــک از ایشــان بــه فرمــان خــدا هدایت 
کنــد و از بدی هــا بــازدارد.

گفتاری راست دارد و به درشتی سخن نگوید. که او  کتاب خود می خوانید  شما در 

کــه بــا  گروهــی از آنــان بــرای برگرفتــن از فضلــت نــزد تــو نیامدنــد، جــز آن  و تــو ]ای نجاشــی[! 
کــرام بازگشــتند. ا

ی؟س؟ در قصیده ای سروده است: نیز  و
ارزشــمندها نمــودن  یــاری  تیــم، هنــگام  و  لــوّی  از غالــب، همچــون  آمیختــه   بــه مردمــان 

کن؛ ]= وعده های ارزشمند خدا[، پیام ما را در بارۀ دشمنی شان اباغ 

کــه صــدای دیگــران همچــون غــرش  گاه  کــه مــا شمشــیر خــدا و سراســر شــکوهیم، آن  ــا  همان
ابرهــای بی بــاران اســت.

گناه اســت و باخیز و تیره و دور از دوراندیشــی؟ که بریدن پیوند خویشــان  آیا ندانید 

و راه هدایت فردا روشن خواهد شد و نعمت روزگار پایدار نیست؟

سفیهانه در پی خواب و خیال در بارۀ محّمد نروید و از سرکشان نامبارک پیروی نکنید.

که او را بکشید؛ و این آرزوتان همچون خواب و رؤیا است. کردید  آرزو 

گلو را ببینید؛ گوشت  که بریده شدن سر و  کشت، پیش از آن  به خدا سوگند! شما او را نتوانید 

کــه الشــخوران از پــس آن، در هــوا  کــه زندگانتــان نبردهــای ســخت را ببیننــد  و پیــش از آن 
خ زننــد؛ چــر

کــه مــا را بــه پیونــد خویشــاوندی فراخوانیــد؛ اّمــا ضربــت شمشــیرها ایــن پیوندهــا  و پیــش از آن 

را بریــده اســت.
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کــرد و بــرای پاســداری از او بــا همــۀ تــوان  کــه مــا محّمــد را بــه شــما تســلیم خواهیــم  گمــان بردیــد 
و شــمارمان نبــرد نخواهیــم نمود؟

ــر دشــمنان  کــه هــر دو شــاخۀ تبــار هاشــم را دارد و در براب محّمــد بزرگــواری اســت از ایــن قــوم 
ســر تســلیم فرونیــاوَرد.

کــه بــر ســرانجاِم کارهــا  او امیــن اســت و محبــوب بنــدگان خــدا و نشــان و ُمهــر از پــروردگاری دارد 
چیره اســت.

مردم او را دارای برهان و شکوه می بینند و در قوم وی نادان با دانا برابر نباشد.

کنــد، انگشــت  کــه ایــن را انــکار  کــه وحــی از جانــب خــدا بــه او دررســیده و هــر  پیامبــری اســت 
گزیــد. پشــیمانی خواهــد 

کرد. گرفته اند و هر ستمگر و سرکشی را از او دور خواهند  گرد او را  انبوه هاشمیان 

)دیوان ابوطالب: ص32 ]ص84-85[؛ شرح نهج الباغه تألیف ابن ابی الحدید: 313/3 ]73/14[(

که ماجرای آن را خواهیم آورد، چنین است: یداد صحیفه  ی در بارۀ رو از سروده های و
کنید: کعبیان، اباغ  ها در بارۀ روابطمان از جانب من به مردم قبیلۀ لوی، به ویژه تیرۀ 

کتاب هــای نخســت  کــه نامــش در  آیــا ندانیــد مــا محّمــد را رســولی چــون موســی یافته ایــم 
آســمانی آمــده اســت؟

و بنــدگان بــه او مهــر می ورزنــد و ایــن محّبــت را خــدا بــرای او قــرار داده و چنیــن کســی تقصیــری 
گنــاه و ســتمی نکرده اســت. نــدارد و 

آن چــه در نامــۀ خــود نوشــته اید، روزی بــرای شــما هماننــد نالــۀ نــوزاد شــتر ]صالــح[ خواهــد بــود 
]کــه عــذاب را بــه دنبــال دارد[.

گردد! که جنگ برپا شود و شکارگاه دلیران آماده  به هوش آیید؛ به هوش آیید، پیش از آن 

از گمراهان پیروی نکنید و پس از دوران دوســتی و پیوند، رشــتۀ پیوند نگســلید!

کــس طعــم پیامــد آن را بچشــد،  کــه هــر  و زمینــۀ جنگــی ســخت و دنبالــه دار را پدیــد نیاوریــد؛ 
برایــش بســی تلــخ خواهــد بــود.

از ســختی  را تســلیم نکنیــم، هرچنــد ســال های سرشــار  مــا احمــد   بــه خانــۀ خــدا ســوگند! 
و مصیبت بر ما رود.

گردن هــای مــا و شــما جــدا شــود و دســت ها بــا ضربــۀ شمشــیرهای بــرق  کــه  و پیــش از آن 
گردد، زننده همچون زبانۀ آتش قطع 
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کفتارهــای  کــه نیزه هــا را در هــم شکســته بینــی و  کوچه هــای مّکــه[  در نبردگاهــی تنــگ ]در 

گــرد آینــد، جمــع شــوند. کــه بــر آبگاهــی  لنــگ چــون جماعتــی 

گویا اتاق های آن، میدان جوالن اســبان اســت و جای خروش پهلوانان و آوردگاه نبرد.

کمر زد و فرزندانش را به نبرد و رزم سفارش نمود؟ که دامن هّمت به  مگر پدرمان هاشم نبود 

ما از نبرد خسته نمی شویم تا آن گاه که نبرد از ما ملول گردد؛ و از مصیبت هایش ِشکوه نمی کنیم.

کنند. که دلیران از بیم قالب تهی  گاه  ما حافظان حریم و فرزانگانیم، آن 

تألیــف  البالغــه  نهــج  شــرح  ]377/1-379[؛   373/1 ابن هشــام:  تألیــف  النبوّیــه  )الّســیرة 

 261/1 بغــدادی:  األدب  خزانــة  325/1؛  األرب:  بلــوغ  ]72/14[؛   313/3 ابن ابی الحدیــد: 

]76/2[؛ الــّروض ااُلُنــف: 220/1 ]283/3[؛ البدایــة و النهایــه تألیــف ابن َکثیــر: 87/3 ]108/3[؛ 

أســنی المطالــب: ص6 و 13؛ طلبــة الّطالــب: ص10(

نیز از سروده های او است:
کــه در یــک شــب دو بــار بــر مــن درآمــد: یکــی در تاریکــی آخــر شــب  هــا ایــن چــه اندوهــی اســت 

کــه ســتاره هنــوز غــروب نکــرده بــود؟ و دیگــری هنگامــی 

خوابــش  نشســته،  بیــدار  هــم  یکــی  و  بودنــد  خــواب  در  بســیار  چشــمانی  هنــگام،  آن  در 
درنمی ربود.

کــه از بیداد  کــه اینــان بــرای ســتم بــر محّمــد در ســر داشــتند. و هــر  بیــداری اش از رؤیاهایــی بــود 
نپرهیــزد، خــود نیــز روزی ســتم بیند.

گشتند. کوشیدند و در پی بداندیشی و خیال نااستوار خود روان  نابخردانه 

کــه بــه ســامانش دســت نیابنــد، هرچنــد در هــر بیابــان ]و شــهری[   بــه چیــزی امیــد بســته اند 
و میان هر جمعی در جست وجوی آن باشند.

که پیش از رسیدنشان به آن، به شمشیر و نیزه دست می بریم. از ما چیزی می خواهند 

می خواهند به قتل محّمد رضایت دهیم و نیزه هامان از خون خضاب نبندد.

کــه ســرهایی  گاه  بــه خانــۀ خــدا ســوگند! دروغ پنداشــتید و بــه ایــن آرزو دســت نیابیــد، مگــر آن 
از مــا شــکافته و در حطیــم و زمــزم افکنــده شــوند.

کنــد و حرمت هــا یکــی پــس  و پیونــد خویشــاوندی بریــده شــود و همســر، همســرش را فرامــوش 
گــردد. از دیگــری شکســته 

گردانند. و جماعتی با شمشیر در برابر شما برخیزند و تباهکاران را از حریم شرف خود دور 
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گیرند، از هیچ دلیر نشان داری نمی هراسند. که چون خشم  آنان شیران دو بیشه اند 

ــا انــدوه و حســرت و پشــیمانی  کشــتگان ب ــر  ــان ب ــه هــوش آییــد؛ مبــادا زن ــان! ب هــان ای فهری
ــد! کنن ــوگواری  س

گناه که در حّق ما مرتکب شــدید. اندوه و خشــم از ســتم و پیوندشــکنی و آن همه جرم و 

که برای هدایت و با دینی از جانب خداوند صاحب عرش استوار آمد. و ستم بر پیامبری 

گــر در قومــی باشــد،  کســی چــون او ا گردانیــم؛ زیــرا  کــه مــا او را تســلیم شــما  گمــان مبریــد  پــس 
تســلیمش نکننــد.

خ ندهد. این حّجت ها را برشما پیشتر آوردیم تا پیش از حّجت آوری، نبردی میان ما ر

)دیوان ابوطالب: ص29 ]ص82- 83[؛ شرح نهج الباغه تألیف ابن ابی الحدید: 312/3 ]71/14[(

گوید: ی خطاب به پیامبر بزرگوار؟ص؟  و
گردم. ک دفن  که من در خا گاه  به خدا سوگند! جمع ایشان به تو دست نیابند، تا آن 

کــن و آن را بشــارت ده و دیده هــا را بــه خویــش  بــدون عیــب و ایــراد، رســالت خویــش را آشــکار 
گــردان! روشــن 

کــه خیرخــواه و دلســوز منــی. دعــوت نمــودی و در  مــرا بــه دیــن خویــش خوانــدی و دانســتم 
کار امیــن بــودی. ایــن 

که دین محّمد نیکوترین دین جهانیان است. همانا دانستم 

عّبـاس  بـن  و عبـداهلل  »مقاتـل  اسـت:  گفتـه  و  آورده  البیـان  و  الکشـف  در  َثْعلبـی  را   ایـن 

که این ابیات از آِن ابوطالب است.« و قسم بن محضره و عطاء بن دینار برآنند 

 42/3 ابن َکثیـر:  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  ]76/2[؛   261/1 بغـدادی:  األدب  خزانـة  بـه:  بنگریـد 

فتـح  ابوالفـدا: 120/1؛  یـخ  تار ابن ابی الحدیـد: 306/3 ]55/14[؛  تألیـف  البالغـه  نهـج  ]56/3[؛ شـرح 

دّنّیه: 61/1 
ّ
البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 153/7 و 155 ]194/7 و 196[؛ اإلصابـه: 116/4؛ المواهب الل

]223/1[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 305/1 ]287/1[؛ دیـوان ابوطالـب: ص12 ]ص41[؛ طلبـة الّطالـب: ص5؛ بلـوغ 

و  الحلبّیـه: 91/1  الّسـیرة  _ در حاشـیۀ  َدْحـالن  ینـی  َز تألیـف  الّنبوّیـه ]45/1[  الّسـیرة  األرب: 325/1؛ 

ـف أسـنی المطالـب )ص6 ]ص10[( یـاد نموده و گفته اسـت: »برزنجی 
ّ
211 _ . نیـز بیـت اخیـر را مؤل

آن را سـخنی معـروف از ابوطالـب شـمرده اسـت.«
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درخور توّجه

ُقْرُطبی و ابن َکثیر در البدایة و النهایه، این بیت را بدان سروده افزوده اند:
گر مامت دیگران و بیِم ننگ نبود، مرا در پذیرش آن دین، آشکارگر و گشاده دست می دیدی. ا

ینـی َدْحالن )أسـنی المطالب فـی نجاة أبی طالب: ص14 ]ص25[( گفته اسـت:  سـّید احمـد َز

ی نیست.« که این بیت را ساخته و در شعر ابوطالب افزوده اند و از سخن و »گویند 

کـه ایـن بیت نیز سـرودۀ ابوطالب؟ع؟ بوده باشـد؛ بیش ترین چیزی  امینـی گویـد: گیریـم 

کـه ابوطالـب؟ع؟ از آن هـا پرهیـز  کـه عـار1 و ننـگ _ دو چیـزی  کـه از آن برمی آیـد، ایـن اسـت 

کـه جایگاهـش نـزد قریـش فروافتـد و دیگـر نتوانـد رسـول خـدا؟ص؟ را یـاری  داشـته، از بیـم آن 

نماید _ او را از آشـکار نمودِن پذیرش دین و اعالن ایمان به شـریعت پیامبر امین بازداشـت؛ 

ی بـه صراحـت آمـده اسـت: »مـرا در پذیـرش آن دیـن، آشـکارگر و  کـه در سـخن خـود و چنـان 

گشاده دسـت می دیـدی.« پـس ایـن بیـت چـه ارتباطـی بـا اصـل پذیـرش درونـی دیـن و انجـام 

تسـلیم دیـن  کـه  بـود  ایـن  ی  گـر مقصـود و ا دارد؟  پیامبـر  و حمایـت  یـاری  در  آن  مقتضـای 

کـه در آن هـا تصریـح  نگشـته، میـان ایـن بیـت و بیت هـای نخسـت ناسـازگاری پدیـد می آیـد 

کـه دیـن محّمـد؟ص؟ بهتریـن دین هـای آدمیـان اسـت و آن حضـرت؟ص؟ در دعـوت  می نمایـد 

خویش راست گفتار و برای اّمتش امین است.

گفتنـد،  را دشـنام  او  و  نمودنـد  را شـکنجه  بـن مظعـون  قریـش عثمـان  کـه  گاه  آن  نیـز 

و چنیـن سـرود: آمـد  بـه خشـم  ابوطالـب 
گشته، محزون وار می گریی؟ که از آن ایمن نتوان بود، غمدیده  آیا از یادآوری روزگار 

که هر دعوتگر به دین را ستم می ورزند؟ یا از یادآوری مردمانی نابخرد 

کــه مــا در حمایــت از عثمــان بــن مظعــون  یــا نبینیــد _ خداونــد جماعــت شــما را خــوار بــدارد! _ 

گرفته ایــم؟ بــر شــما خشــم 

که در بیت نیست، به جای »مالمت« که صریحًا در بیت ذکر شده، آورده  است. )ن.( ف سهوًا »عار« را 
ّ
1. جناب مؤل
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کف. که در پی ستم بر ما باشد، از ستم بازش داریم، با نیزۀ دارای سنان در  هر 

گویی نمک به آن ها درآمیخته و بیماری از سر دیوانگان می زداید. که  و نیز با تیغ هایی تیز 

که مردان نابخرد پس از سرکشی و چموشی، به نرمی تن دهند. گاه  تا آن 

کتب موسی و ذوالّنون، ایمان آورید. کتاب شگفت نازل شده بر پیامبری، همچون  یا به 

ح نهج الباغه تألیف ابن ابی الحدید: 313/3 ]73/14[( )شر

همچنین در ستایش پیامبر بزرگوار؟ص؟ سروده است:

خداوند محّمِد پیامبر را گرامی داشت. گرامی ترین آفریدۀ خداوند در میان مردم، احمد است.

 از نــام خویــش اســم او را برگرفــت تــا بزرگــش بــدارد. خــدای صاحــب عــرش، محمــود اســت 

و این محّمد.

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده اند: بخاری )الّتاریخ الّصغیـر ]38/1[ از طریق علی 

کر )تاریخ مدینة دمشـق: 275/1 ]33-32/3[(�  بـن یزیـد1؛ ابوُنَعیـم )دالئـل الّنبّوه: 6/1 ]44/1[؛ ابن عسـا

نیـز ایـن کسـان آن سـروده را از آِن ابوطالـب شـمرده اند: ابن ابی الحدید )شـرح نهج البالغـه: 315/3 

َقسـَطالنی  115/4(؛  )اإلصابـه:  ابن َحَجـر  ]325/2[(؛   266/1 النهایـه:  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  ]78/14[(؛ 

دّنّیـه: 518/1 ]25/2[( بـه نقـل از الّتاریـخ الصغیـر بخـاری. همچنیـن دیاربکـری )تاریـخ 
ّ
)المواهـب الل

الخمیـس: 254/1( آن را یـاد نمـوده و گفتـه اسـت: »ابوطالـب در سـتایش پیامبـر بیت هایـی دارد 

کـه از جملـۀ آن هـا چنین اسـت:
از نــام خویــش اســم او را برگرفــت تــا بزرگــش بــدارد. خــدای صاحــب عــرش، محمــود اســت 

و این محّمد.

گفته است: حّسان بن ثابت در شعر خویش این بیت را تضمین نموده و 
آیا ندیدی که خداوند بنده اش را با آیات خویش فرستاد؛ و خداوند برترین و شکوهمندترین است؟

ــا بزرگــش بــدارد. خــدای صاحــب عــرش، محمــود اســت و  از نــام خویــش اســم او را برگرفــت ت
ایــن محّمــد.«

»یـا همیـن  گفتـه اسـت:  آورده و  را  بیـت  نیـز آن  دّنّیـه: 156/3( 
ّ
الل المواهـب  ُزرقانـی )شـرح 

1. در الّتاریخ الصغیر بخاری و دیگر مأخذها »زید« آمده و درست، همان است.)غ.(
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ی آن را از شـعر ابوطالـب تضمیـن نمـوده اسـت.  سـخن بـه ذهـن حّسـان نیـز راه یافتـه و یـا و

گونـۀ دوم بـه یقیـن پذیرفتـه شـده اسـت.« )أسـنی المطالـب فـی نجـاة  یـخ الخمیـس، همیـن  در تار

]ص24[(� ص14  أبی طالـب: 

سـروده های  از  آورده،   )]77/14[  315/3 البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد  کـه  چنـان 

اسـت: چنیـن  ابوطالـب  مشـهور 
ک و بزرگ. تو محّمد پیامبری؛ سرور و تابنا

که تبارشان سراسر نیکو بود. ک  از نسل بزرگانی پا

که ریشه اش عمرو1 عطابخش یگانه است. نیکو تباری است 

کاسه های بزرگ به ایشان طعام می داد. که مّکه روزگاری سخت داشت، او در  هنگامی 

کنند. که ]برای نیازمندان[ نان ترید  گشت  و همین سّنتی جاری 

کشمش. گری حاجیان با عصارۀ  نیز ما را است مقام سّقا

مأزمان2 و عرفات و مسجد الحرام نیز از آِن ما است.

کند، کس تواند به تو ستم  که دلیر و جنگجویم، زنده ام، چه  تا من 

و تا نمرده ام و در سیل گاه های مّکه خون سیاه دیده نمی شود؛

و فرزندان پدرت همچون شیران بیشه لبریز از شرار نشده اند؟

که راست گفتاری و از حق تجاوز نمی کنی. گونه می شناسم  تو را این 

کودکی تازه سال بودی. که  گشوده ای، از همان دم  همواره لب به سخن درست 

که رسـول خدا؟ص؟ به سـجده مشـغول بود، ابوجهل بن هشـام سـنگ در  روزی در حالی 

کنـد. چـون دسـتش را فـراز آورد،  ی آمـد و می خواسـت بـه او سـنگ پرتـاب  دسـت بـه سـوی و

گشـت. پـس  کـف دسـتش چسـبید و او از انجـام دادن خواسـتۀ خویـش ناتـوان  سـنگ بـه 

ابوطالـب چنیـن سـرود:
گفتارهای بی راه دست بردارید! ای بنی غالب! به هوش آیید و از این 

1. نام هاشم بن عبدمناف. )غ.(

کوه. ]بنگرید به: معجم البلدان: 40/5[ )غ.( 2. جایی در مّکه میان مشعر و عرفات. دّره ای است میان دو 
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که مصیبت های سنگین در خانه ها ]و شهر[تان فرود آید. وگرنه بیم دارم 

به پروردگار باختران و خاوران سوگند! آن گاه، آن مصائب برای دیگران عبرت خواهد گشت.

کنون از آنان چه مانده است؟ که بر پیشینیانتان، از ثمود و عاد، فرود آمد. ا همان سان 

کــه بــادی ســهمگین و ســرد بــر ایشــان وزیــد؛ زیــرا ماده شــتر خداونــِد عــرش مشــغول  در آن روز 

آب نوشــیدن بــود،

کبودچشــم1ضربتی بــر او زد و خداونــد هــم بدیــن ســبب، خشــم خویــش را بــر ایشــان  و آن مــرد 

نــازل فرمــود.

که شمشیری تیز و آبداده، پِی پاشنۀ پای آن حیوان را برید. همان روز 

که سنگی چسبید، شگفت تر از آن هم برای شما پیش آمد 

که از روی پلیدی اش بر پیامبِر بردبار راســتگوی تقواپیشه یورش برد. به دســت کســی 

و خداوند آن سنگ را به رغم این ستمگر احمق، به دستش چسباند.

کار  کشــیدندش و در  گمراهــه  گمراهــان بــه  کــه  او همــان مــردک احمــق مخزومــی شــما اســت 

خویــش اهــل راســتی نبــود.

 314/3 ابن ابی الحدیــد:  تألیــف  الباغــه  نهــج  ح  شــر ]ص42[؛  ص13  ابوطالــب:  )دیــوان 

)]74/14[

گویـــد: »ایـــن ســـخن از عبـــداهلل  ابن ابی الحدیـــد )شـــرح نهـــج البالغـــه: 314/3 ]74/14[( 

ــود  ــا ایـــن ســـخن خـ ــوگند! ابوطالـــب بـ ــدا سـ ــه خـ ــه می گفـــت: بـ کـ ــهور اســـت  مأمـــون؟حر؟ مشـ

اســـالم آورد:
کردم. رسول خداوند را با شمشیری به درخشش آذرخش، یاری 

از رسول خدا حمایت و پاسداری می ورزم، حمایت حمایتگری مهربان و دلسوز.

کــه بــه  کــه بــه دشــمنانش بــه آهســتگی نزدیــک شــوم، همچــون شــتران جوانــی  مــن آن نیســتم 
گردنــد. شــتر نــِر حریم یافتــه، بــا پــروا نزدیــک 

گیرم.« بلکه همچون شیر بیشۀ تنگ سربلندانه در برابرشان رویارو قرار 

گردد. ی )ص٢٤ ]ص70[( یافت  این ابیات همراه بیتی افزوده در دیوان و

کنندۀ شتر صالح. )غ.( 1. پی 
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کـه عمـرو بـن عـاص  گاه  کـه بـرای نجاشـی فرسـتاده، آن  سـرور مـا ابوطالـب ابیاتـی دارد 

کار جعفـر بـن ابی طالـب و یارانـش نـزد نجاشـی  بـه سـوی سـرزمین حبشـه بیـرون گشـت تـا در 

از  و  گرامـی دارد  را  کـه جعفـر  برمی انگیـزد  را  ایـن سـروده، نجاشـی  ی در  کنـد. و بدخواهـی 

سـخن عمـرو دوری ورزد. از جملـۀ ابیـات ایـن سـروده چنیـن اسـت:
کــه از خویشــان اوینــد، در  کاش می دانســتم جعفــر و عمــرو ]بــن عــاص[ و دشــمنان پیامبــر  هــا 

میان مردم چه وضع و جایگاهی دارند!

کار بــازش  ــا فتنه انگیــزی از ایــن  گشــته اند ی ــا جعفــر و یارانــش از احســان نجاشــی بهره منــد  آی

داشــته اســت؟

کامروا نماَند. کریمی و پناهنده ات نا بدان _ لعن و نفرین از تو دور باد! _ تو بزرگوار و 
که همه با تو پیوند خورده است.1 گشایش و زمینۀ خیری داده  که خداوند تو را  و می دانیم 

ح نهج الباغه تألیف ابن ابی الحدید:  )البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 77/3 ]97/3[؛ شر

)]77/14[ 314/3

از سـروده های مشـهور  »نیـز  گویـد:  البالغـه: 315/3 ]77/14[(  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد 

کـه در آن بـا محّمـد سـخن می گویـد و دلـش را آرام می بخشـد و او را بـه  ی، ایـن شـعر اسـت  و

کردن دعوتش فرامی خواَند: آشکار 

دست های یورشگر و صداهای بلند، تو را از وظیفۀ حّقت بازندارد؛

گــر ســختی پیــش  گــردی، دســت تــو همــان دســت مــن خواهــد بــود؛ و ا گرفتــار  گــر بــه آنــان  کــه ا

کــرد.« آیــد، جــان خــود را فــدای جــان تــو خواهــم 

کـه تـودۀ عـرب بـر او  یـد  گویـد: »چـون ابوطالـب بیـم ورز ابن هشـام ]الّسـیرة الّنبوّیـه: 291/1[ 

و قومـش چیـره شـوند، قصیـده ای سـرود و در آن، بـه حـرم مّکـه و جایـگاه خویـش در آن پنـاه 

جسـت و بـا بـزرگان قومـش دوسـتی نشـان داد و در همیـن حـال، ضمن این سـرودۀ خود، آنان 

ی را  کـرد و هرگـز در برابـر چیـزی و کـه رسـول خـدا؟ص؟ را تسـلیم نخواهـد  گاه نمـود  و دیگـران را آ

کننـدۀ ایـن دیـوان یافتـه و بـدان افـزوده  کـه تحقیـق  1. ایـن سـروده در دیـوان ابوطالـب )ص109( آمـده و از مـواردی اسـت 
اسـت.)غ.(
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ی در ایـن قصیـده گفته اسـت: ی جـان سـپارد. و رهـا نخواهـد نمـود تـا آن کـه در حمایـت از و
یارانم! من نخستین شنوندۀ سرزنش حق یا ناحق نیستم.

چون دیدم این جماعت مهر و موّدت نزدشان نیست و همۀ رشته های خویشاوندی را گسسته اند،

گزیده از ما را پیروی می کنند، و در دشمنی و آزار ما آشکارا می کوشند و فرمان دشمِن دوری 

کــه مــا را مّتهــم می شــمرند و پشــت ســر مــا از خشــم انگشــت  گشــته اند  گروهــی هم  پیمــان  و بــا 

به دندان می گزند،

که میراث بزرگان است، در برابرشان بردباری ورزیدم. با نیزۀ نرم و شمشیر تیز 

کنــد، بــه پــروردگار مــردم  کــه مــا را بــه بــدی بنکوهــد یــا بــه باطــل در برابرمــان پافشــاری  از هــر 

پنــاه جویــم؛

کــه خواســت  کــه در دیــن چیــزی  ــان  کــه در عیب جویــی مــا می کوشــد و از آن ــز از دشــمنی  و نی

مــا نیســت، بیفزاینــد؛

کــه بــر حــرا فرامــی رود  کــوه ثبیــر را در جــای خــود اســتوار فرمــوده و آن  کــه  کــوه ثــور و آن  و نیــز بــه 

و از آن فــرود می آیــد؛

که خداوند غافل نیست؛ و به خانۀ خدا در دل مّکه و نیز به خود خدا 

گیرند و بر آن دســت کشــند، پناه می برم. گرد آن را  و نیز به حجر االســود که صبح و شــب 

کــه  گاه  گوییــم و بکوچیــم، مگــر آن  کــه مــا مّکــه را تــرک  بــه خانــۀ خــدا ســوگند! دروغ پنداشــتید 

شــما را بــه آشــوب کشــانیم.

که بدون نبرد و مبارزه، محّمد مغلوب شما شود؛ به خانۀ خدا سوگند! دروغ پنداشتید 

کشــته شــدن در حمایــت از وی و فرامــوش ســاختن فرزنــدان و زنانمــان، او را بــه شــما  و قبــل از 

کنیــم؛ تســلیم 

کــه مردانــی بــا شمشــیر بــه شــما یــورش آورنــد، همچــون شــتران آبکــش زیــر بــار  و پیــش از آن 

که از تکان آب صدا می دهند؛ ظرف هایی 

ــر یــک طــرف  کــج و متمایــل ب ــه  ک کســی  ــوزان از ضربــت نیزه هــا همچــون  کین ت ــه  ک و بینیــم 

ــد. ک افتاده ان ــر خــا ــج اســت[، ب کــه نیمــی از بدنــش فل کســی  بدنــش راه رود ]ماننــد 

ــا بزرگانتــان درخواهــد  گیــرد، شمشــیرهامان ب ــت  ــع رنــگ جّدّی ــر ایــن وقای گ ــه خــدا ســوگند! ا ب

آمیخــت ]و در بــدن آن هــا فــرو مــی رود و آهــن و آدم در هــم می شــوند[.
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اعتمــاد  درخــور  و  ک  چــاال شــهاب  همچــون  آتشــین  جوانمــردی  دســتان  در   شمشــیرهایی 

و پشتیبان حقیقت و دلیر.

که بر ما می گذرد و سال بعد هم پیش رو آید. کامل  در ماه ها و روزها و سالی 

کــه قومــی بزرگــوار، چــون بنی هاشــم، ســروری را بــه  ای بی پــدر! زشــت و نابجــا ایــن اســت 

کــه پاســدار حریــم اســت و بی بنــد و بــار نیســت و بــار خــود را بــر دوش  کننــد  دســت دشــمن رهــا 

دیگــران نمی نهــد!

پنــاه  و  اســت  یتیمــان  سرپرســت  کننــد؛  طلــب  بــاران  آبرویــش  بــه  کــه  اســت  ســپیدرویی 

بیوه زنــان.

بینوایان خاندان هاشم به او پناه جویند و از درگاهش رحمت و نعمت جویند.

کــم  کــه بــه یــک طــرف مایــل نیســت و بــه انــدازۀ یــک دانــه جــو نیــز  گــر طبــق تــرازوی عادالنــه  ا

نمی گــذارد، وضــع او را بســنجید، در خــود وی شــاهد صدقــی بــر پیامبــری اش می یابیــد.

ــه1  ــف و خانــدان غیطل کــه بــه جــای مــا، خانــدان َخَل ایــن جماعــت ســبک مغز و ســبک عقلند 

ــد. را برگزیدن

بــزرگ کارهــای  در  کــه  هســتیم  قصــّی  خانــدان  و  بنی هاشــم  ســرآمد  و  خالــص  تبــار  از   مــا 

گواِر پیشین ]همواره[ حضور داشتیم. و پیشامدهای نا

گمنــام را بــر ضــّد  ســهمیان و مخزومیــان بــر ضــّد مــا همداســتان شــدند و دشــمنان فرومایــه و 

گــرد آوردنــد. مــا 

ای فرزندان عبدمناف! شما بهترین افراد قوم خود هستید؛ پس در کار خود هر ناخالص تباری 

را راه مدهید!

آیا ندانید که فرزندمان نزد ما مورد تکذیب و رد نیست و به سخنان باطل اعتنا نمی کنیم؟

او قّله ای اســت ســرافراز از فرزانگان سربرافراشــته که تبارش یکسره شکوه و بزرگواری است.

بــه هســتی ام ســوگند! مــن عاشــق و پایبنــد محّبــت احمــد هســتم و او را چنــان محبــوب اهــل 

وصل و وصال، دوست می دارم.

کارهای دشوار است. او همواره مایۀ جمال اهل دنیا و زینت هواخواهانش و خداوند 

1. غیطلـه از خانـدان مـرة بـن عبـد منـاة، بـرادران مدلـج بـن مره، مادر غیطلیان اسـت کـه فرزندانش را »غیاطـل« می گفتند 
و از تبـار سـهم بـن عمـرو بن هصیـص بودند.
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کــه ]دســِت[ تنــدی و شــّدت  احمــد امــروز در میــان مــا دارای مرکــز و جایگاهــی اصیــل اســت 

هیــچ تجاوزگــری بــه وی نرســد.

کردم. با جان خویش از او پاسداری و حمایت ورزیدم و با سر و سینه ام از وی دفاع 

پــس پــروردگار بنــدگان بــا یــاوری خویــش بــه تأییــد او پرداخــت و دینــی سراســر حــّق و تهــی از 

باطــل را آورد و آشــکار ســاخت.«

94 بیـت از ایـن قصیـده را آورده   )]299  -291/1[ 298 الّنبوّیـه: 286/1-  ابن هشـام )الّسـیرة 

کـه نـزد مـن صحیـح اسـت، همیـن اسـت.« نیـز  گفتـه اسـت: »آن بخـش از ایـن قصیـده  و 

کـرده اسـت. در آن  92 بیـت از آن را یـاد   )]74  -70/3[ 57 ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 53/3- 

کـه در البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیر  چـه ابن هشـام روایـت نمـوده، سـه بیـت بـه چشـم می خـورد 

گفتـه اسـت: »ایـن قصیـده ای اسـت بـزرگ و بسـیار  نیسـت. ابن َکثیـر )همـان:57/3 ]74/3[( 

کـه این شـعر را به او نسـبت داده انـد. این قصیده  کـه کسـی آن را نتوانـد سـرود، مگـر همـو  رسـا 

قـات سـبع نیـز چیرگـی دارد و در ادای مقصـود از همـۀ آن هـا رسـاتر اسـت. امـوی در 
ّ
بـر معل

المغـازی آن را بـه تفصیـل و بـا بیت هـای افـزودۀ دیگـر آورده اسـت؛ و خداونـد داناتـر اسـت!«

ایـن قصیـده را ابوهّفـان َعْبـدی )دیـوان ابوطالـب: ص2-12 ]ص21- 38[( بـا 111 بیـت آورده 

کـه شـاید همـۀ قصیده باشـد.

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 315/3 ]78/14[( پـس از یـاد کـردن از برخی سـروده های 

گرچـه یکایـک آن هـا  گفتـه اسـت: »مجمـوع ایـن سـروده ها حکـم تواتـر را دارد؛ زیـرا  ابوطالـب، 

متواتر نیسـت، مجموعشـان تواتر دارد و بر مطلبی مشـترک داللت می کند و آن، ایمان آوردن به 

ک  محّمـد؟ص؟ اسـت. از همیـن قبیـل اسـت جنگ آوری هـای علـی؟ع؟ بـا دلیرمـردان و هـال

گونۀ  نمودن آنان که هر یک از آن ها خبری اسـت واحد؛ اّما مجموعشـان دارای تواتر اسـت و به 

گاه می سـازد. از همین سـان اسـت آن چه در بارۀ بخشـندگی حاتم،  قطعی ما را از دلیری وی آ

بردبـاری احنـف و معاویـه، تیزهوشـی ایـاس، پـرده دری ابونـواس، و ... گفتـه شـده اسـت. نیـز 

]قائلیـن بـه ایمـان ابوطالـب[ گفته انـد کـه همـۀ این هـا بـه کنـار؛ پـس چه گوییـد در بـارۀ قصیدۀ 
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گـر تردیـد ورزیـدن در بـارۀ آن یـا یکـی از  المّیـه کـه بـه انـدازۀ قصیـدۀ »ِقفـا نبـک«1 شـهرت دارد؛ و ا

ابیاتش روا باشد، در بارۀ »ِقفا نبک« و برخی ابیات آن نیز روا است!«

»ایـن قصیـده،  گویـد:  البخـاری: 227/2 ]26/3[(  الّسـاری لشـرح صحیـح  )إرشـاد  َقسـَطالنی 

که قریش بر  که 110 بیت دارد و آن را هنگامی سـرود  شـکوهمند و رسـا و در بحر طویل اسـت 

کـه را خواهـان اسـالم بـود، از او دور سـاختند.« ضـّد پیامبـر؟ص؟ هم دسـت شـدند و هـر 

گفته است: »این  دّنّیه: 48/1 ]185/1[( ابیاتی از این قصیده را آورده و 
ّ
نیز همو )المواهب الل

سـروده بیـش از 80 بیـت دارد. ابن تیـن گویـد: ›ایـن سـرودۀ ابوطالـب داللـت دارد کـه وی پیش 
گاه نمـوده  گاه بـود؛ زیـرا بحیـرا و جـز  او، وی را از حـال پیامبـر آ از بعثـت پیامبـر؟ص؟ از نبـّوت او آ
›ایـن  اسـت:  گفتـه   )]30/7[  434/3 البخـاری:  صحیـح  شـرح  فـی  القـاری  )عمـدة  عینـی  بودنـد.‹ 

قصیده، پرآوازه است و 110 بیت دارد و چنین آغاز می شود:
یارانم! من نخستین شنوندۀ سرزنش حق یا ناحق نیستم.‹«

بغـدادی )خزانـة األدب: 252/1-261 ]59/2-75[( 42 بیـت از آن را آورده و شـرح نمـوده و 

ایـن ابیـات را سـرآغاز آن دانسـته اسـت:
یارانم! من نخستین شنوندۀ سرزنش حق یا ناحق نیستم.

ک، نظر و رأی درست، روشن و واضح نیست. کارهای وسوسه نا یارانم! در میان 
چــون دیــدم ایــن جماعــت مهــر و مــوّدت نزدشــان نیســت و همــۀ رشــته های خویشــاوندی را 

گسسته اند ... ]تا پایان ابیات[.

یـاد شـدۀ  آورده و سـخِن  را  آن  ابیـات  از  )بلـوغ األرب: 237/1 ]326/1[( شـماری  آلوسـی 
ابن َکثیـر را بیـان نمـوده و گفتـه اسـت: »ایـن قصیـده همـراه شـرحش در کتـاب لـّب لبـاب لسـان 

العـرب آمـده اسـت.«

ینــی َدْحــالن )الّســیرة الّنبوّیــه ]43/1[ _ در حاشــیۀ الّســیرة الحلبّیــه: 88/1( _ بیت هایــی  ســّید َز

البخــاری  »امــام عبدالواحــد سفاقســی2 در شــرح صحیــح  گفتــه اســت:  و  کــرده  یــاد  را  از آن 

قات سبع« سرودۀ شاعر جاهلی، امرء القیس. )ن.(
ّ
1. قصیده ای است مشهور از »معل

گذشت. که در سخن َقسَطالنی  2. وی همان ابن تین است 

341/7
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نبــّوت  از  از بعثــت پیامبــر؟ص؟  ی پیــش  کــه و ابوطالــب داللــت دارد  گویــد: ›ایــن ســرودۀ 

گاه نمــوده بودنــد  از حــال پیامبــر آ را  ی  زیــرا هــم بحیــرای راهــب و جــز او، و بــود؛  گاه   او آ

کودکــی اش بــه شــفاعت  کــه در  و هــم خــود او چیزهایــی از محّمــد دیــده بــود، از جملــه ایــن 

گاه بــوده، افــزون بــر ایــن  کــه ابوطالــب از نبــّوت پیامبــر؟ص؟ آ ی بــاران طلــب شــده بــود. ایــن  و

یافــت می شــود، در بســیاری از روایــات نیــز آمــده اســت.‹« کــه از شــعرش در

ــه اســـت،  ــّوت چگونـ ــه نبـ ــودن بـ ــراف نمـ گواهـــی دادن و اعتـ ــم  ــد: مـــن ندانـ گویـ امینـــی 

ــاد شـــد، از آن قبیـــل نباشـــد!  ــروده های ابوطالـــب یـ ــه در سـ کـ گـــون  گونا ــیوه های  ــر ایـــن شـ گـ ا

کـــس دیگـــر یافـــت می گشـــت، همـــگان بـــر مســـلمانِی  گـــر یکـــی از این هـــا در شـــعر یـــا نثـــر هـــر  ا

ی اّتفـــاق نظـــر می یافتنـــد؛ اّمـــا همـــۀ این هـــا بـــر اســـالم ابوطالـــب داللـــت نمی کنـــد؛ پـــس در  و

گیریـــد! شـــگفت شـــوید و عبـــرت 

ی از  کـه ایمـان خالـص و اسـالم درسـت و ایـن بـود شـماری از سـروده های ابوطالـب؟ع؟ 

هـر مصراعـش لبریـز اسـت. عالمـۀ یگانـه، ابن شهرآشـوب مازندرانـی در متشـابهات القـرآن ذیـل 

کـرد.«  خواهـد  یـاری  کنـد،  یـاری  را  او  ]دیـِن[  کـه  را  کسـی  خـدا  البّتـه  »و  تعالـی:  خـدای  سـخن  ایـن 

ی داللـت دارد، افـزون از 3000 بیـت  کـه بـر ایمـان و گویـد: »سـروده های ابوطالـب  ]حـج/40[ 

یدنـد،  کـه آشـکارا بـا پیامبـر دشـمنی می ورز کسـانی  کـه بـه سـتیز و دشـمنی آشـکار بـا  اسـت 

ی بخشـی فـراوان از آن سـروده ها را یـاد  می پـردازد و نبّوتـش را تصدیـق می نمایـد.« سـپس و

گفتار او در وصّیت خویش است: که از جملۀ آن ها،  نموده 

چهار تن را وصّیت می کنم که یاور پیامبر نیکی ها باشند: فرزندم علی، بزرگ این قوم عّباس،

حمزه، این شیر حمایتگر حریم ها و حرمت ها، و جعفر؛ تا نگذارند مردم به او آسیبی رسانند.
ای مادرم و همۀ زادگانش فدای شما! در یاری احمد در مقابل مردم، همچون سپر باشید!1

1. در نسـخۀ چـاپ شـدۀ متشـابهات القـرآن، دسـتکاری و تحریفـی در ایـن ابیـات رخ داده اسـت. بنگریـد بـه: همـان: 
�65/2
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)2(

کردار نیکو و سخن درخور سپاس وی

کـردار نیکـو و تـالش سـپاس گزاردنی بـزرِگ ابطـح ]= مّکـه[ ابوطالـب؟س؟ در یـاری  و اّمـا 

ی و فراخوانـدن بـه سـوی او و دیـن راسـت مسـتقیمش، از  پیامبـر؟ص؟ و حمایـت و دفـاع از و

گفتارهایـی داشـته و  کـه در میانـۀ آن هـا  آغـاز بعثـت تـا واپسـین لحظه هـای حیـات ابوطالـب 

ی به رسـالت الهی تصریـح می نماید؛ و  همگـی بـر اسـالم درسـت و ایمـان نـاب و سرسـپردن و

کرده انـد: یـم. خـود آن قـوم چنیـن روایـت  هـر یـک را بـه جـای خـود می آور

1. ]ابوطالب و ماجرای بحیرا[

کـه ابوطالـب همـراه کاروانـی برای تجارت به سـوی شـام روان گشـت.  ابن اسـحاق آورده 

گشـت و مهّیـای حرکـت شـد، رسـول خـدا؟ص؟ برخاسـت ]و بـه سـوی  چـون بـرای سـفر آمـاده 

کـه نـه پـدر دارم و نـه مـادر، بـه چـه  گرفـت و فرمـود: »ای عمـو! مـرا  یـد[ و مهـار شـترش را  ی دو و

کـس وامی گـذاری؟« ابوطالـب بـه حـال او دل سـوزاند و گفـت: »به خدا سـوگند! هرآینه او را با 

خـود می بـرم و هرگـز مـن و او از هـم جـدا نخواهیـم شـد.« سـپس او را بـا خـود ُبـرد.

در  ی  و بـود.  بحیـرا  نـام  بـه  راهبـی  آمـد،  فـرود  شـام  سـرزمین  از  ُبصـرا  در  کاروان  چـون 

آن  در  می رفـت.  شـمار  بـه  مسـیحیان  داناتریـِن  و  می بـرد  سـر  بـه  جـا  همـان  در  صومعـه ای 

کتابـی  کـه بـه اّدعـای خـود ایشـان، دانـش دینشـان از  صومعـه همـواره راهبـی زندگـی می کـرد 

ی منتقـل می شـد. بـه و ارث می بردنـد،  بـه  را  آن  نسـل  نسـل در  کـه 

ی نـه بـا آنـان سـخن  گذشـته بودنـد و و کاروانیـان بـر او  پیـش از آن نیـز بسـی بارهـا ایـن 

ی بار  گفتـه و نـه بـه دیدارشـان آمـده بـود. اّمـا ایـن بـار چـون کاروان فـرود آمـد، نزدیک صومعـۀ و

افکندنـد. او بـرای ایشـان غذایـی بسـیار فراهـم نمود و چنـان که آنان اّدعا دارند، بدان سـبب 

ی از درون صومعـۀ خویـش چیـزی را بـه هنـگام پیـش آمـدن کاروان در آن دیـده بـود؛  کـه و بـود 

کاروانیـان حرکـت می کـرد. سـپس  کـه همـواره بـاالی سـر محّمـد؟ص؟ در میـان  و آن، ابـری بـود 
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ی بـه آن ابـر نگریسـت و آن را پـی  چـون پیـش آمدنـد و زیـر درختـی نزدیـک او بـار افکندنـد، و

کـه درخـت سـایه گسـترد و شـاخه هایش بـر سـر رسـول خـدا؟ص؟ سـایبان گشـت و  گرفـت تـا آن 

گرفت. او زیر آن سایه قرار 

چـون بحیـرا ایـن را دیـد، از صومعـۀ خویـش بیـرون آمـد و دسـتور داد تـا آن غـذا را فراهـم 

آوردند. سـپس در پی ایشـان فرسـتاد و گفت: »ای جماعت قریش! برای شـما غذایی فراهم 

کوچـک و بـزرگ و آزاده و غـالم، حضـور یابیـد.«  کـه همـۀ شـما، از  دیـده ام و دوسـت مـی دارم 

کـه بارهای بسـیار بر تو  مـردی از آنـان گفـت: »ای بحیـرا! امـروز را حکایتـی اسـت؛ زیـرا پیش تـر 

گفـت: »راسـت  برمی گذشـتیم، چنیـن نمی کـردی. امـروز تـو را چـه شـده اسـت؟« بحیـرا بـه او 

کـه می گوییـد؛ اّمـا شـما میهمـان هسـتید و من دوسـت می دارم  می گویـی. پیش تـر چنـان بـود 

یـد.« کـه همگـی از آن بخور گرامی تـان بـدارم و برایتـان غذایـی فراهـم آورم  کـه 

گردآمدنـد؛ اّمـا رسـول خـدا؟ص؟ از همراهـی بـا آن جمـع بازمانـد   سـپس آنـان نـزد بحیـرا 

و در بـار و بنـۀ آنـان زیـر درخـت مانـد؛ زیـرا کودکـی نـورس بـود. چـون بحیـرا بـه آنـان نگریسـت، 

گفـت: »ای جماعـت قریـش!  کـه می شـناخت و دیـده بـود، در میانشـان نیافـت.  آن نشـان را 

نبایـد هیـچ یـک از شـما از حضـور بـر ایـن سـفرۀ غـذا بازماَنـد.« گفتنـد: »ای بحیـرا! هیچ کس 

کـه شایسـتۀ آمـدن نـزد تـو باشـد و از حضور در این جا بازمانده باشـد، مگـر کودکی که  نیسـت 

گفـت:  کاروانیـان باقـی مانـده اسـت.« بحیـرا  کاروان اسـت و در بـار و بنـۀ  تازه سـال تریِن ایـن 

»چنیـن نکنیـد! او را فراخوانیـد تـا همـراه شـما بـر ایـن سـفره حضـور یابـد.« مـردی از قریـش 

کـه فرزنـد عبـداهلل از  گفـت: »بـه الت و عـّزا سـوگند! امـروز را حکایتـی اسـت. آیـا سـزاوار اسـت 

کشـید و  خـوردن غـذا میـان مـا بازماَنـد؟« سـپس برخاسـت و بـه سـوی او رفـت و در آغوشـش 

گـروه نشـاند. کنـار آن  ی را آورد و در  و

ی خیره شد و به اندام هایش نگریست و نشان هایی  چون بحیرا او را دید، سخت در و

کنـده شـدند، بحیـرا  آنـان غـذا خوردنـد و پرا نـزد خویـش داشـت، در او یافـت. چـون  کـه  را 
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کـه هـر چـه را از تـو  گفـت: »ای پسـر! تـو را بـه الت و عـّزا سـوگند می دهـم  برخاسـت و بـه او 

می پرسـم، پاسـخ گویـی!« رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »مـرا هرگـز به الت و عّزا سـوگند مده و سـؤال 

گفـت: »پـس تـو را بـه اهلل سـوگند! آن چـه را می پرسـم، پاسـخ ده!« فرمـود: »آن  نکـن!« بحیـرا 

کارهایـش  چـه را خواهـی، از مـن بپـرس!« سـپس بحیـرا چیزهایـی را در بـارۀ خـواب و وضـع و 

کـه نـزد بحیـرا بـود،  از او پرسـید و رسـول خـدا او را از آن هـا خبـر مـی داد و این هـا بـا نشـانه هایی 

ی نگریسـت و میـان دو شـانه اش ُمهـر نبـّوت را در همـان  سـازگار می افتـاد. سـپس بـه پشـت و

کـه نشـانش را می شـناخت، یافـت. _ تـا پایـان روایـت _ جـای 

ابوطالب در همین زمینه چنین سرود:
فرزند آمنه، محّمِد پیامبر، نزد من از همۀ فرزندان خودم جایگاهی واالتر دارد.

خ موی بــا  کــه شــتران ســر چــون بــه زمــام شــترم آویخــت، بــر او دل ســوزاندم؛ همــان حــال 

توشه هاشان راهی سفر بودند.

کندۀ مروارید. پس اشکی جاری از دو دیده ام روان شد، همچون دانه های پرا

کار بستم. پیوند خویشاوندی نزدیکش را پاس داشتم و سفارش پدرانم را در بارۀ وی به 

گردد. کفایِت خود روان  که با عموهای درخشان روِی دلیِر با گفتمش  و 

کــرده بودنــد،  کــه قصــد  گشــتند؛ و به راســتی آن جــا  کــه می شــناختند، روان  بــه دورتریــن جایــی 

دور بود.

رفتند تا به ُبصرٰی رسیدند و بر فراز نظرگاهی،

مردی دانشمند را دیدند و همو گفتاری راست در بارۀ محّمد به آنان گفت که ]سخن[ حسدورزان 

را رّد و نفی نمود.

چون گروهی از یهودیان با دلی پرکین دیدند آن چه را که دیدند، یعنی سایۀ ابر را ]بر محّمد[،

به کشتن محّمد برجستند. اّما آن دانشمند بازشان داشت و در این راه تاشی بس نیکو کرد.

گروه خود روی نهاد. بحیرا زبیر1 را بازگرداند و او نیز پس از زدوخورد دور گشت و به 

نیز بحیرا که با امر هدایت همداستان بود، دریس را بازداشت و او هم از سخنش بازگشت.

1. زبیر از دانشمندان بزرگ یهود بود. )م.(
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نیز سرود:
کودک زادۀ پدر و مادری آزاده و محترم، دور شوم. که نخست تصمیم داشتم از آن  آیا نبینی 

گفتم، _ یعنی: احمد _ و چون بار و بنه ام را بر مرکبم بستم و او را بدرود 

خ مو بیــرون شــدیم و مــن دنبالــۀ افســار را در  کــه بــا شــتران ســر گریســت، حــال آن  از انــدوه 

دســت داشــتم.

کردم. گاه به یاد پدرش افتادم و از دیده اشکی باران آسا سرازیر  نا

و  آسایشــند  مایــۀ  کــه در ســختی ها  روان شــو  بــا عموهایــت  نیــز  تــو  گفتــم:»  بــه وی  پــس 

نــدارد.« راه  آنــان  در  فرومایگــی 

کــه شــوق  کاروانــی  گشــت؛  کــه ســوارانش بــه راه افتــاده بودنــد، روان  کاروانــی  ــا   پــس او نیــز ب

و عشقشان شامی ]= شوم[ بود، اّما اصلشان شوم نبود.

چون به سرزمین ُبصَرٰی فرود آمدیم، بسیاری از فراز خانه های بزرگ سر کشیدند تا ما را بنگرند.

گوارا به سراغ ما آمد. ک  در این حال، بحیرا با نوشیدنی و خورا

گفت: »یارانتان را گردآورید بر سر این طعام!« گفتیم: »همه گردآمده ایم، جز کودکی از ما،

که یتیم است.« گفت: »او را هم بخوانید؛ که طعام ما فراوان است و امروز بر او حرام نیست.

گرامی نبودید.« گر در بارۀ محّمد به ما خبر نمی دادید، امروز نزد ما  ا

گرما نگاه می دارد، که محّمد به سوی خانه اش می آید و سایبان ابر او را از  چون دید 

گلو و سینه اش چسباند، چه چسباندنی! کرد و او را به  سجده آسا سر خم 

کــه بحیــرا در میــان  ســوارانی بــدان جــا روی آوردنــد و در پــی جســت وجوی نشــانه هایی بودنــد 

چادرهــا دیــده بــود.

بحیرا از بیم آزارگری آنان، به ســوی ایشــان برجهید؛ زیرا ایشــان با ما در ســتیز بودند.

دریس و تمام و زبیر1 در میان ایشان بودند و همۀ آن جمع، بیدار.

کشــتن محّمــد بــدان جــا آمدنــد؛ اّمــا بحیــرا بــا مبــارزه و جدالــی نیکــو ایشــان را  پــس بــا اندیشــۀ 

کــرد. دور 

گفــت: »در پــی  ــا بــه یقیــن رســیدند. ســپس بــه آنــان  بــا تفســیر تــورات بــر ایشــان دلیــل آورد ت

خواســتۀ دشــوار و ســختی برآمده ایــد؛

1. دریس و تمام و زبیر _ در برخی نسخه ها: زدیر _ دانشمندان بزرگ یهود بودند.
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گناهان درازدســتانۀ خود، بســی نامبارک گشته اید. آیا خواهید محّمِد پیامبر را بکشــید؟ با 

گزیده ایــم، محّمــد را پــاس خواهــد داشــت و در برابــر بدخواهــی و  کــه مــا بــه عبــادت  خدایــی 

کــرد.« نیرنــگ فرومایــگان، او را از شــما حفــظ خواهــد 

این از نشان ها و دلیل های او است. و روز روشن همچون شب تار نیست.

کر: 272-269/1  یــخ مدینــة دمشــق ابن عســا )دیــوان ابوطالــب: ص33- 35 ]ص89 -90[؛ تار

]12/3-14[؛ الّروض ااُلُنف: 120/1 ]227/2[(

ســـیوطی )الخصائـــص الکبـــرٰی: 84/1 ]144/1[( ایـــن روایـــت را از طریـــق بیهقـــی آورده و 

کـــه از جملـــۀ آن هـــا  گفتـــه اســـت: »ابوطالـــب در ایـــن زمینـــه ابیاتـــی ســـروده  در همـــان )85/1( 

چنیـــن اســـت:
که اندوه هر دلی را می زداید. که از محّمد ماجراهایی دیدند  گاه  بازنگشتند، مگر آن 

که دانشوران هر شهر، همگانی و یکایک، نزد وی به سجده افتاده اند. و دیدند 

که همه قصد تباهکارانه داشتند، در آن جمع حضور داشتند. زبیر و تّمام و دریس 

کــه ســخنش را دروغ می دانســتند و از وی  گفــت و ایشــان پــس از آن  بحیــرا بــه آنــان ســخنی 

دوری می کردنــد، یقیــن ورزیدنــد.

نیز با جماعت یهودیان به جهادی بزرگ در راه خدا دست زد؛

کــه شــکارچیان  گفــت: »او را بازگــردان؛  کــه دلســوزی بــرای محّمــد را واننهــاده بــود،  و در حالــی 

کمیــن او نشســته اند. در 

کتاب هــا  گونه گــون ]و بــه روشــنی[ در  کــم. نــام او بــا مرّکب هــای  مــن از حســودان بــر وی بیمنا

آمــده اســت.«

2. باران طلبیدن ابوطالب به شفاعت پیامبر؟ص؟

کـرده  کر )مختصـر تاریـخ مدینـة دمشـق ]161/2-162[( از جلهمـة بـن عرفطـه روایـت  ابن عسـا

اسـت: »بـه مّکـه درآمـدم، در حالـی کـه مّکیـان گرفتار قحط سـالی بودنـد. مردم قریـش گفتند: 

گرفتار شـده اند.  گشـته و خانوارهامان به قحطی  ›ای ابوطالب! این دره به خشکسـالی دچار 

همچـون  بـود  همراهـش  کودکـی  و  آمـد  بیـرون  ابوطالـب  آن گاه،  بطلـب!‹  بـاران  و  بیـا  پـس 
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کنـار رفتـه باشـد. پیرامـون او نیـز  کـدر از پیـش رویـش  کـه در دل آسـمان تیـره ابـر  خورشـیدی 

پسـرکانی بودنـد. ابوطالـب او را برگرفـت و پشـت وی را بـه کعبـه چسـباند. کودک نیز انگشـتش 

را بـه گونـه ای خـاص ]کـه مخصـوص دعا اسـت[ تـکان داد. در این حال، حّتی یـک تّکه ابر در 

گردآمدند و بسـیار و بسـیار باریدند و آن دره با این  آسـمان نبود. پس از این سـو و آن سـو، ابرها 

بـاران، پـرآب گشـت و آب در آن جوشـید و آن سـرزمین و ناحیـه سرسـبز شـد. ابوطالـب در ایـن 

زمینه چنین سرود:
پنــاه  و  اســت  یتیمــان  سرپرســت  کننــد؛  طلــب  بــاران  آبرویــش  بــه  کــه  اســت  ســپیدرویی 

بیوه زنان.

بینوایان خاندان هاشم به او پناه جویند و از درگاهش رحمت و نعمت جویند.

کــم نمی گــذارد و هــر درســتی  کــه بــه انــدازۀ یــک دانــه جــو را نیــز   تــرازوی عادالنــه ای اســت 

کوچک و سبک را اندازه می گیرد.« و راستِی هرچند 

المواهــب  َقســَطالنی: 227/2 ]27/3[؛  تألیــف  البخــاری  لشــرح صحیــح  الّســاری  )إرشــاد 

دّنّیــه: 48/1 ]184/1[؛ الخصائــص الکبــرٰی: ص86 و 124 ]146/1 و 208[؛ شــرح بهجــة 
ّ
الل

ینــی  َز تألیــف  الّنبوّیــه ]43/1[  الّســیرة  الحلبّیــه: 125/1 ]116/1[؛  الّســیرة  المحافــل: 119/1؛ 

َدْحــالن _ در حاشــیۀ الّســیرة الحلبّیــه: 87/1 _ ؛ طلبــة الّطالــب: ص42(

از  النحـل: 225/3 _  و  الملـل  فـی  الفصـل  _ در حاشـیۀ  الّنحـل ]249/2[(  و  )الملـل  شهرسـتانی 

ی بـا  کـه و گفتـه اسـت: »از جملـۀ آن چـه داللـت دارد  سـرورمان عبدالمّطلـب یـاد نمـوده و 

کـه چـون خشکسـالی سـختی مـردم مّکـه را  رسـالت و شـرافت نبـّوت آشـنا بـوده، ایـن اسـت 

ی پسـرش ابوطالب را فرمان داد  ک نمودند، و یدن بر آنان امسـا دررسـید و دو سـال ابرها از بار

که شـیرخواره ای در قنداق بود، حاضر سـازد. سـپس او را  تا مصطفی _ علیه الّصالة و الّسـالم _ را 

ی بـه کعبـه نمـود و بـه سـوی آسـمان فرازش افکنـد و گفت: ›پـروردگارا؛  بـر دسـتانش نهـاد و رو

کـودک، مـا را از  گفـت: ›بـه حـّق ایـن  کـرد و  کـودک!‹ و بـار دوم و سـوم نیـز چنیـن  بـه حـّق ایـن 

گسـترۀ  کـه ابـر  بارانـی نجات  بخـش و پایـدار و ُپـرآب سـیراب فرمـا!‹ چنـدان طولـی نکشـید 

گشـتند. ابوطالـب آن شـعر  ک  بـر مسـجد بیمنـا کـه  یـد  بـاران بار آسـمان را پوشـاند و چنـان 
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کـه از جملـۀ آن اسـت: ّی الم را در همیـن زمینـه سـرود  خویـش بـا حـرف َرو
پنــاه  و  اســت  یتیمــان  سرپرســت  کننــد؛  طلــب  بــاران  آبرویــش  بــه  کــه  اســت  ســپیدرویی 

بیوه زنــان.«

کـه  بـر پژوهنـدگان پوشـیده نیسـت  از ایـن قصیـده را آورده اسـت.  سـپس بیت هایـی 

ابوطالـب  شـعب  در  حضـورش  اّیـام  در  را  قصیـده  ایـن  ابوطالـب؟ع؟  گذشـت،  کـه  چنـان 

اسـت. سـروده 

پـس بـاران طلبیـدن عبدالمّطلـب و پسـرش بـزرِگ ابطـح ]= مّکـه[، بـه شـفاعت پیامبـر 

که آن حضرت؟ص؟ جوانی نورس بود، از یکتاپرستی ناب آن دو و ایمانشان به  بزرگوار در روزی 

خداوند و شناختشـان از رسـالت بازپسـین و قداسـت پیامبر از روز نخسـت حکایت می کند. 

که پژوهندگان را از هر  کفایتشـان می کرد؛ همان سـان  گر آن دو را جز  این دو عملکردی نبود،  ا

کفایت می کند. دلیل دیگر بر  ایمان آوردن آن دو 

3. ابوطالب در میالد امیرالمؤمنین؟ع؟

رسـول  از  ابی طالـب  بـن  علـی  میـالد  »در بـارۀ  اسـت:  شـده  نقـل  عبـداهلل  بـن  جابـر  از 

کـه هماننـد مسـیح؟ع؟  خـدا؟ص؟ پرسـیدم. فرمـود: ›همانـا در بـارۀ بهتریـن مولـود پرسـیدی 

زاده شـده اسـت. هرآینـه خداونـد _ تبـارک و تعالـی _ علـی را از نـور مـن و مـرا از نـور خـود آفریـد 

ک  پـا صلب هایـی  بـه  آدم؟ع؟  ُصلـب  از  را  مـا  خـدای؟زع؟  سـپس  یـم.  نور یـک  از  دو  هـر   و 

کـه علـی نیـز بـا  کیـزه انتقـال داد. مـن از هیـچ صلبـی انتقـال نیافتـم، مگـر ایـن  و رِحم هایـی پا

کـه مـرا در بهترین رِحـم، رحم آمنه، نهـاد و علی را نیز  مـن بـود. پیوسـته چنیـن بودیـم تـا آن گاه 

در بهتریـن رِحـم، رحـم فاطمـه بنـت اسـد، قـرار داد.‹ در روزگار مـا مـردی زاهـد و عابـد بـا نـام 

کـه 270 سـال خـدای را عبـادت نمـوده و از او چیـزی  یسـت  مبـرم بـن دعیـب بـن شـقبان می ز

نخواسـته بـود. خداونـد ابوطالـب را بـه سـوی او فرسـتاد. چـون مبـرم او را دیـد، برخاسـت و بـه 

گفـت:  گفـت: ›کیسـتی؟‹  سـویش رفـت و سـرش را بوسـه داد و او را در برابـر خـود نشـاند و 
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گفـت: ›از بنی هاشـم.‹  کـدام خانـداِن تهامـه؟‹  گفـت: ›از  ›مـردی از تهامـه هسـتم.‹ مبـرم 

پـس آن عابـد از جـای جهیـد و سـر او را بوسـید و گفـت: ›ای مـرد! همانـا خداونِد َبریـِن برترین 

گفـت: ›فرزنـدی از صلـب تـو  گفـت: ›آن چیسـت؟‹  مـرا الهامـی فرمـوده اسـت.‹ ابوطالـب 

کـه ولـّی خداونـد؟زع؟ اسـت.‹ گـردد  زاده 

گفت: ›ای  گشـت و ابوطالب بیرون آمد و  که علی زاده شـد، زمین پر از نور  در آن شـب 

گشت و چنین سرود: کعبه درون  ی به  کعبه زاده شد.‹ صبحگاهان و مردم! ولّی خدا در 
ای پروردگار این شب تاریک و ماه روشن تابان!

که نام این نوزاد را چه می پسندی! از خزانۀ سّر خویش، به ما وانما 

که می گفت: پس صدای هاتفی را شنید 

ک را ویژۀ شما ساختیم. ای خاندان مصطفای پیامبر! فرزندی پا

نام او علی انتخاب شده؛ نامی برگرفته از نام خدای علِیّ ]اعا[.«

ایـن خبـر را حافـظ گنجـی شـافعی )کفایـة الطالـب فـی مناقب علی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص260 

ی آن، مسـلم بـن خالـد زنجـی  گفتـه اسـت: »تنهـا راو کـرده و  ]ص406[( بـا ذکـر سـند روایـت 

ی، عبدالعزیـز بـن عبدالّصمـد  کـه اسـتاد روایـت شـافعی بـوده؛ و تنهـا روایتگـر آن از و اسـت 

کـه نـزد مـا شـناخته شـده اسـت.« بـوده 

4. آغاز دعوت پیامبر و حضور ابوطالب

فقیـه حنبلیـان، ابراهیـم بـن علـی بـن محّمـد دینـوری، در نهایـة الّطلـب و غایـة الّسـؤول فـی 

مناقـب آل الّرسـول1 بـا سـند خویـش از طـاووس، از ابن عّباس در حدیثی بلنـد آورده که پیامبر؟ص؟ 

بـه عّبـاس فرمـود: »همانـا خداونـد مـرا فرمـان داده کـه دعـوت خویـش را آشـکار کنـم. او مـرا خبـر 

داده و از مـن خبـر خواسـته؛ پـس رأی تـو چیسـت؟« عّبـاس بـه او گفـت: »بـرادرزاده ام! می دانـی 

ــا  ــیخ مـ ــن تألیـــف شـ ــاء العالمیـ ــاووس: ص85 ]ص302-303[؛ ضیـ ــرورمان ابن طـ ــه: الّطرائـــف تألیـــف سـ ــد بـ 1. بنگریـ
ابوالحســـن شـــریف.
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گـر ایـن  کـه قریـش بیـش از همـۀ مـردم بـه فرزنـدان پـدر]ان[ تـو ]= بنی هاشـم[ حسـد می ورزنـد. ا

کمـان  گرفتـاری بـزرگ و مصیبـت سـخت پدیـد آیـد و همـۀ مـا را از یـک  گـردد،  دعـوت آشـکار 

کـه او  بزننـد و ریشـۀ مـا را سـخت از جـای برَکننـد. اّمـا بـه عمـوی خویـش ابوطالـب نزدیـک شـو؛ 

گـر یـاری ات نکنـد، تنهایـت نیـز نگـذارد و تو را تسـلیم نسـازد.«  بزرگ تریـِن عموهـای تـو اسـت و ا

پـس هـر دو نـزد او رفتنـد. چـون وی آن دو را دیـد، گفـت: »هرآینـه شـما را گمانه زنـی و ماجرایـی 

کشـانیده اسـت؟« عّبـاس او را از آن چـه  اسـت! در ایـن هنـگام، چـه چیـز شـما را بـه ایـن جـا 

گاه نمـود. آن گاه، ابوطالـب در او  پیامبـر؟ص؟ بـه وی فرمـوده و پاسـخی کـه خـود بـه او داده بـود، آ

نیرومنـد  گروهـی  و  واال  شـرافتی  همانـا  کـه  شـو؛  بـرون  بـرادرزاده ام!  »ای  گفـت:  و   نگریسـت 

و واالتریـن تبـار پـدری را داری. بـه خدا سـوگند! هیـچ زبانی تو را نگزد، مگر آن که زبان هایی تیز 

او را بگزنـد و شمشـیرهایی ُبرنـده وی را درِکشـند. بـه خـدا سـوگند! عرب رام تو گـردد، چنان که 

کتاب هـا]ی آسـمانی[ را می خوانـد و همـو  پایـان رام چوپـان خـود شـوند. پـدر مـن همـۀ  چهار

کـه آن روزگار را درک می کـردم  گـردد. دوسـت دارم   گفـت: ›هرآینـه از صلـب مـن پیامبـری زاده 

که او را درک کند، باید به وی ایمان آوَرد!‹« و به وی ایمان می آوردم؛ پس هر یک از فرزندانم 

ــدر  ــدان، از پ ــا اطمینــان ب کــه ابوطالــب ایــن ســخن را ب ــا فکــر می کنیــد  ــد: آی گوی امینــی 

گونــه نیــرو می بخشــد  ی را ایــن  خویــش نقــل می کنــد و از همــان آغــاز دعــوت رســول خــدا؟ص؟ و

ــه  ــه پذیرفت ک ــی  ــازد؛ در حال ــرآوازه س ــدا را ُپ ــام خ ــکار و ن ــش را آش ــه دعوت ک ــد  و از او می خواه

کتاب هــای پیشــین اســت؛  ی همــان پیامبــر وعــده داده شــده از ســوی پــدرش و  کــه و اســت 

کــه  یــد؟ آیــا فکــر می کنیــد  ی خضــوع خواهنــد ورز کــه مــردم عــرب نــزد و و پیش بینــی می کنــد 

ی ایمــان نــدارد؟ ایــن چیــزی جــز  کارهــا را انجــام می دهــد و بــاز بــه و ی؟س؟ همــۀ ایــن  و

دروغی ساختگی نیست!

5. ابوطالب و گم کردن پیامبر؟ص؟

نـزد  قریـش  رفتـن  ماجـرای   )]203-202/1[  186/1 الکبـری:  )الّطبقـات  واقـدی  ابن سـعد 
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گفته اسـت: »پس قریشـیان از سـخن  که  ابوطالب در بارۀ دعوت پیامبر؟ص؟ را آورده تا آن جا 

گفتند: ›بر خدایان خویش  محّمد بیزاری و دوری جسـتند و به خشـم آمدند و برخاسـتند و 

گوینـدۀ ایـن سـخن عقبـة بـن  کـه  گوینـد  کاِر خواسـتنی.‹  یـد! همانـا ایـن اسـت  پایـداری ورز

کـه  کاری بهتـر از ایـن نیسـت  گفتنـد: ›هرگـز نـزد ابوطالـب بازنگردیـم؛ و  ابی معیـط بـود. نیـز 

گهانـی بـه قتـل رسـانیم.‹ محّمـد را نا

ی  گـم شـد و ابوطالـب و عموهایـش بـه خانـۀ و در همـان شـبانگاهان، رسـول خـدا؟ص؟ 

گـردآورد  بنی مّطلـب  و  بنی هاشـم  از  را  جوانانـی  ابوطالـب  آن گاه،  نیافتنـد.  را  او  و   آمدنـد 

و گفـت: ›هـر یـک از شـما تّکـه آهنـی ُبرنـده برگیـرد و در پـی مـن آیـد تـا بـه مسـجد درون شـوم. 

کـه ابن حنظلّیـه،  کنـار یکـی از بـزرگان قریـش بنشـیند؛  سـپس هـر جوانـی از شـما درنگـرد و در 

کشـته شـده باشـد، او نیـز در ایـن شـر  گـر محّمـد  ابوجهـل، نیـز در میـان ایشـان اسـت؛ زیـرا ا

کنیم.‹ گفتند: ›چنین  حضور داشته است.‹ جوانان 

یـد بـن حارثـه آمد و ابوطالب را در آن حال یافـت. ابوطالب گفت: ›آیا برادرزاده ام  پـس ز

خانـۀ  بـه  ›هرگـز  گفـت:  ابوطالـب  بـودم.‹  او  بـا  پیش تـر  قـدری  ›آری؛  گفـت:  دیـده ای؟‹  را 

یـد شـتابان بیـرون آمـد تـا نـزد رسـول خـدا؟ص؟ رفـت  کـه او را ببینـم!‹ ز خویـش درنیایـم، مگـر 

گفـت.  ی  گـو بـود؛ و آن ماجـرا را بـا و گفـت و  کـوه صفـا بـا یارانـش سـرگرم  کنـار  کـه در خانـه ای 

ی گفـت: ›ای بـرادرزاده ام! کجـا بـودی؟ آیا  رسـول خـدا؟ص؟ نـزد ابوطالـب آمـد. ابوطالـب بـه و

بـه سـالمت بـودی؟‹ فرمـود: ›آری.‹ گفـت: ›بـه خانۀ خود درون شـو!‹ پس رسـول خدا؟ص؟ به 

گشـت. خانـه اش درون 

گرفـت و در  صبحگاهـاِن روز بعـد، چـون ابوطالـب نـزد پیامبـر؟ص؟ رفـت، دسـت او را 

بـا او همـراه بودنـد. پـس  مجالـس قریشـیان ایسـتانید. جوانـان بنی هاشـم و بنی مّطلـب نیـز 

گفـت: ›ای جماعـت قریـش! آیـا می دانیـد کـه چه عزمـی نموده بودم؟‹ گفتنـد: ›نه.‹ پس آن 

ید!‹  ید، آشـکار سـاز ماجرا را به ایشـان خبر داد و به آن جوانان گفت: ›آن چه را در دسـت دار
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ایشـان آن را آشـکار کردنـد و قریشـیان دیدنـد کـه هـر یـک از ایشـان تکـه آهنـی ُبرنـده بـا خویش 

گـر او را می کشـتید، یکـی از شـما را زنـده  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! ا دارد. سـپس ابوطالـب 

یـم!‹ سـپس قریشـیان سرشکسـته شـدند  کـه همـۀ مـا و شـما از میـان برو نمی نهـادم؛ تـا آن گاه 

گشت.« و بیش از همه ابوجهل سرشکسته 

عبارت دیگر

فقیـه حنبلـی، ابراهیـم بـن علی بن محّمـد دینوری، در نهایة الّطلب و غایة الّسـؤول فی مناقب 

کـه ابوطالـب رسـول  آل الّرسـول1 بـا سـند خویـش از عبـداهلل بـن مغیـرة بـن معقـب روایـت نمـوده 

گهانی به قتل رسـانده اسـت. پس  که یکی از قریشـیان او را نا کرد  گمان  گم نمود و  خدا؟ص؟ را 

کـه یکـی از قریشـیان محّمـد را  گمـان دارم  گفـت: »ای بنی هاشـم!  بنی هاشـم را فراخوانـد و 

کنـار یکـی از بـزرگان  گهانـی کشـته اسـت. پـس هـر یـک از شـما تکـه آهنـی ُبرنـده برگیـرد و در  نا

کناری خود را بُکشـد!«  گویم: ›محّمد را می جویم.‹ هر یک از شـما مرد  قریش بنشـیند! هرگاه 

خبـر اجتمـاع ابوطالـب بـه رسـول خـدا کـه در خانه ای کنـار صفا بود، رسـید. پس نـزد ابوطالب 

در مسـجد آمـد. چـون ابوطالـب او را دیـد، دسـتش را گرفت و گفـت: »ای جماعت قریش! من 

گهانـی بـه قتـل رسـانده؛ پس هـر جوان  محّمـد را گـم کـردم و گمـان بـردم کـه یکـی از شـما او را نا

کنار یکی از بزرگان  که تکه آهنی برگیرد و  که در این جا حضور دارد، فرمان دادم  بنی هاشـم را 

کنـار خـود را بکشـد.  گویـم: ›محّمـد را می جویـم!‹ هـر یـک از آنـان، مـرد  شـما بنشـیند و چـون 

پس ای بنی هاشـم؛ آن چه را در دسـت دارید، آشـکار سـازید!« بنی هاشـم آن چه را در دسـت 

داشـتند، آشـکار سـاختند. قریشـیان آن را دیدنـد و در ایـن هنـگام، از رسـول خـدا؟ص؟ در بیـم 

افتادند. سپس ابوطالب چنین سرود:
که درونشان سرشار از فریب است، هر جا فرودآیند، بگو: ها به قریشیان 

کتاب های آسمانی خوانند! سوگند به اسبان شیهه کشندۀ تیزتک و آن چه دانشوران در 

من نگاهبان و پاسدار و دوستار خاندان محّمد از دل و جان هستم.

1. بنگرید به: الّطرائف سّید ما ابن طاووس: ص85 ]ص303[�

350/7

)471(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 502

کشاَند، من از بستگان و فرزندانم پیوند نمی برم. کشتار  کار را به  هرچند ستم های قریش 

کاری است باطل؟ که این  کشتن محّمد را دهند؛  آیا جماعت ایشان به فهریان دستور 

به پدرت سوگند! هرگز قریشیان به وی دست نیابند و در این رایزنی، راه به هدایت نبرند.

که روی سپیدش باران رحمت زاید! پسرک برادرم، بنِد دلم، ای 

گیرد، فرزندانش از این باران سیراب شوند! گور در آغوشش  که  و از آن پس 

گویا پیشانی ات ماه تابان است. ای زادۀ سروران بزرگ خاندان قصّی! 

درخور توّجه

گویـــد: »گردآورنـــدۀ دیـــوان  شـــیخ مـــا عالمـــه مجلســـی )بحـــار األنـــوار: 31/9 ]149/35[( 

ـــه صـــورت مرســـل آورده و ســـپس آن ســـروده را بدیـــن ســـان ذکـــر  ابوطالـــب ماننـــد ایـــن خبـــر را ب

ــرده اســـت: ... .« کـ

کردیـم، دارد و در دیـوان  کـه 20 بیـت افـزون بـر آن چـه یـاد  آن گاه، ایـن سـروده را آورده 

چـاپ شـدۀ سـرورمان ابوطالـب نیـز یافـت نگـردد.

عبارت سوم

اهــب إلــی تکفیــر أبی طالــب: ص61 ]ص254[( از شــیخ 
ّ

ســّید فّخــار بــن معــد )الحّجــة علــی الذ

شــمار  در  _ کــه  بغــدادی  محــّدث  ابن جــوزی  محّمــد  بــن  عبدالّرحمــان  ابوالفــرج  حافــظ 

کــه بــه واقــدی  کفــر ابوطالــب بــوده _ بــه ســال 591 در واســِط عــراق، بــا ســندی  معتقــدان بــه 

کــه ابوطالــب فرزنــد عبدالمّطلــب هیــچ صبــح و شــبی را از پیامبــر  می رســد، روایــت نمــوده 

ــه  ــی ب گهان ی را نا کــه و ــد  ی ــاس می داشــت و بیــم می ورز ــد و او را از دشــمنانش پ دور نمی ماْن

ــد، در  ــح روز بع ــد؛ صب ی را ندی ــز و ــامگاهان نی ــد؛ ش ــرد و ندی ک ــم  گ ــانند. روزی او را  ــل رس قت

ی برآمــد و بــاز هــم او را نیافــت. پــس  گمــان می بــرد، در جســت و جــوی و کــه  جای هایــی 

گفــت: »وای  کــه می خواهــد فریــاد بزنــد[ بــر دل خــود دســت نهــاد و  ]همچــون انســان نگرانــی 

گفــت: »دیــروز و امــروز  گــردآورد و بــه آنــان  فرزنــدم!« ســپس غالمــان و فرمان پذیــران خــود را 
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یــده و او را  ی توطئــه ورز کــه قریــش در بــارۀ و گمــان نــدارم  کــرده ام و جــز ایــن  گــم  محّمــد را 

کــه آن را نگشــته ام؛ و البّتــه بعیــد اســت  کشــته اند. تنهــا ایــن ســمت و ســوی مانــده  گهانــی  نا

ــد  ی ــت: »برو گف ــان  ــه آن ــد و ب ــش را برگزی ــان خوی ــرد از غالم ــپس 20 م ــد.« س ــا باش ــه در آن ج  ک

ید و هــر مــردی از شــما روان شــود و کنــار یکــی از ســران قریش بنشــیند!  و کاردهایــی آمــاده ســاز

کنارتــان  کاری نکنیــد و آرام در جــای خویــش بمانیــد تــا  گــر مــن آمــدم و محّمــد همراهــم بــود،  ا

کــه در  گــر آمــدم و محّمــد همراهــم نبــود، هــر یــک از شــما مــردی از ســران قریــش را  بایســتم؛ اّمــا ا

کردنــد تــا از  کاردهــای خویــش را تیــز  گشــتند و  کنــارش نشســته، بکشــد!« پــس ایشــان ره ســپار 

کــه می خواســت،  تیــزی اش خشــنود شــدند. ســپس ابوطالــب در همــان ســمت و ســویی 

کنــار  کــه  را در فرودســت مّکــه دیــد  از خاندانــش حرکــت نمــود و محّمــد  گروهــی  همــراه 

گرفــت و  ــاد و بوســه اش داد و دســتش را  ــر او افت ــد. پــس ب صخــره ای ایســتاده، نمــاز می خوان

ک ســازی؛ بــا مــن روان شــو!« پــس  کــه قومــت را هــال گفــت: »ای بــرادرزاده! چیــزی نمانــده بــود 

کنــار کعبــه در انجمــن خویــش نشســته بودند.  کــه قریــش  دســت او را گرفــت و بــه مســجد آورد 

کــه  گفتنــد: »ایــن ابوطالــب اســت  کــه دســت در دســت پیامبــر؟ص؟ می آیــد،  چــون دیدنــد 

ی را حکایتی است!« محّمد را نزد شما می آورد و حتمًا و

در  را  چـه  »آن  گفـت:  غالمانـش  بـه  ایسـتاد،  آنـان  کنـار  خشـمگینانه  ابوطالـب  چـون 

ید!« پـس هـر یـک از ایشـان آن چـه را در دسـت داشـت، نمایـان  یـد، نمایـان سـاز دسـت دار

کـرد. چـون قریـش کاردهـا را دیدند، گفتنـد: »ای ابوطالب! این ها چیسـتند؟« گفت: »همان 

یدم که شـما  کـه می بینیـد! مـن از دو روز پیـش در پـی محّمـد بـودم و او را نیافتـم. پس بیم ورز

یده ایـد. سـپس اینـان را فرمـان دادم تـا همیـن جـا  کرده ایـد، در بـارۀ او توطئـه ورز کـه  کاری  بـا 

گـر آمـدم و محّمـد همراهـم نبـود، هـر یـک از  کـه ا گفتـم  کـه می بینیـد، بنشـینند؛ و بـه ایشـان 

گر از بنی هاشـم باشـد.« گفتنـد: »آیا به  کنـاری خـود را بـدون اذن مـن بکشـد، حّتـی ا آنـان فـرد 

کعبـه اشـاره نمـود.  گفـت: »آری؛ بـه پـروردگاِر ایـن سـوگند!« و بـه  راسـتی چنیـن می کـردی؟« 

کـه از هم پیمانان او بـود، گفت: »چیـزی نمانده بود  ُمطِعـم بـن َعـدّی بـن نوفـل بـن عبدمنـاف 
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ک سـازی!« ابوطالـب گفـت: »چنین اسـت.« و سـپس محّمد را بـا خود برد،  کـه قومـت را هـال

کـه می سـرود: حـال آن 
کــن و آن را بشــارت ده و دیده هــا را بــه خویــش  بــدون عیــب و ایــراد، رســالت خویــش را آشــکار 

گــردان! روشــن 

گردم. ک دفن  که من در خا گاه  به خدا ســوگند! جمع ایشــان به تو دســت نیابند، تا آن 

کــه اندرزگــر دلســوز منــی. دعــوت نمــودی و در ایــن  مــرا بــه دیــن خویــش خوانــدی و دانســتم 

کار صــادق و از دیربــاز امیــن بــودی.
گزیر از بهترین دین های آفریدگان است.1 که نا کردی  و از دینی یاد 

بـه  را  تـا دلـش  بازآمدنـد و خواسـتند  ابوطالـب  از  و دلجویـی  گلـه  بـه  قریشـیان  سـپس 

التفـات نکـرد. آنـان اعتنـا و  بـه  ی  اّمـا و آورنـد؛  دسـت 

کـه خـوش دارد تـا همـۀ قومـش را بـرای  گویـد: ایـن بـزرِگ ابطـح ]= مّکـه[ اسـت  امینـی 

کنـد و مهّیـا گشـت تـا همـۀ پیوندهـای قومـی و روابـط پیوسـتۀ خویش با  پیامبـر اسـالم قربانـی 

قریـش را زیـر پـای دیـن لگدکـوب سـازد. پـس خداونـد زنـده دارد ایـن احسـاس الهـی و پیونـد 

کـه برتـر از همـۀ پیوندهـای خویشـاوندی اسـت! دینـی را 

6 . ابوطالب در آغاز دعوت

گشـت: »و خویشـاوندان نزدیـک خـود را بیـم ده.« ]شـعراء/214[2 رسـول  چـون ایـن آیـه نـازل 

ی  کنـار و خـدا؟ص؟ بـرون آمـد و بـر فـراز صفـا رفـت و بانـگ برداشـت: »هشـدار! هشـدار!« مـردم 

کـه گروهی سـوار بـه دامنـۀ این کوه رسـیده،  گـر بـه شـما خبـر دهـم  گردآمدنـد؛ پـس فرمـود: »آیـا ا

گفتنـد: »آری؛ مـا در تـو دروغ را نیازموده ایـم.« فرمـود: »مـن  ید؟«  سـخنم را راسـت می شـمار

گفـت: »مـرگ بـر تـو! آیـا مـا را  بیم دهنـدۀ شـمایم پیـش از ]رسـیدن[ عذابـی سـخت!« ابولهـب 

گردنیـاوردی جـز بـرای ایـن؟«

کتاب )ص334( آوردیم. 1. بنگرید به: آن چه در همین 

کتاب )278/2( گذشت. 2. ماجرای آن در همین 
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کـرد  پیشدسـتی  ابولهـب  گـردآورد.  خـود  خانـۀ  در  را  خویشـاوندانش  پیامبـر   سـپس 

گـوی؛ اّمـا بیرون رفتـن از دین  و گفـت: »اینـان عموهـا و عموزاده هـای تـو هسـتند؛ پـس سـخن 

کننـد. سـزاوارترین  یارویـی  کـه خویشـاوندان تـو نمی تواننـد بـا همـۀ عـرب رو گـذار؛ و بـدان  را وا

کـه تـو را بگیرنـد و بـه بنـد اندازنـد، فرزنـدان پـدرت هسـتند. باقـی ماندنـت بـر  کسـان بـرای آن 

کـه تیره هـای قریـش بـر تـو بانـگ زننـد و  بیـرون رفتـن از دیـن، بـرای ایشـان سـاده تر از آن اسـت 

مـردم عـرب یاری شـان کننـد. مـن هیـچ کـس را ندیـدم کـه بـرای تبـار پـدری اش چیـزی بدتر از 

آن چـه تـو آوردی، آورده باشـد!« رسـول خـدا؟ص؟ لـب فروبسـت و چیـزی نگفـت.

را سـتایش  او  آِن خـدا اسـت.  از  فرمـود: »سـتایش  و  فراخوانـد  را  آنـان  بـار دیگـر  سـپس 

کـه  گفتـه، از او یـاری می جویـم و بـه او ایمـان مـی ورزم و بـر او تـوّکل می کنـم؛ و گواهـی می دهـم 

معبـودی جـز اهلل، آن یگانـۀ بی شـریک، نیسـت.« سـپس فرمـود: »همانـا پیشـاهنگ، بـه مـردم 

او نیسـت! همانـا مـن فرسـتادۀ  کـه معبـودی جـز  بـه خدایـی  خویـش دروغ نگویـد. سـوگند 

گونـۀ ویـژه، و بـه سـوی مـردم، بـه صـورت عـام، هسـتم. بـه خـدا  خداونـد بـه سـوی شـما، بـه 

کـه بیـدار می شـوید، برانگیخته  گونـه  کـه می خوابیـد، می میریـد؛ همـان  سـوگند! همـان سـان 

کارهایتـان رسـیده خواهـد شـد و بهشـت و دوزِخ همیشـگی  گشـت و بـه حسـاب  خواهیـد 

ی شما است.« فرارو

ابوطالـب گفـت: »کمـک بـه تـو نـزد مـا چه دوست داشـتنی اسـت! خیرخواهـی ات را چه 

نیـک می پذیریـم! و چـه سـخت و اسـتوار، سـخنت را تصدیـق می کنیـم! اینـان تبـار پـدری تـو 

گردآمده انـد و مـن نیـز یکـی از آنانـم؛ اّمـا پیـش از ایشـان بـه سـوی آن چـه دوسـت  کـه  هسـتند 

کـه بـه خدا سـوگند! پیوسـته تو را  داری، می شـتابم. پـس آن چـه را فرمـان یافتـه ای، انجـام ده؛ 

دربرمی گیـرم و از تـو پاسـداری می کنـم؛ گرچـه نْفسـم بر جدا شـدن از دیـن عبدالمّطلب از من 

یخ ابن اثیر: 24/2 ]486/1[(  فرمان نمی َبرد.« )الکامل فی الّتار
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امینـی گویـد: دیـن عبدالمّطلـب؟س؟ چیـزی جز یکتاپرسـتی و ایمان به اهلل و رسـوالنش 

کـه در سـفارش هایش  کـه بـا شـرک درنیامیختـه _ نبـود؛ و همـو بـود  کتاب هـای او _ ایمانـی  و 

کیفـرش  ی انتقـام سـتانند و  کـه از و می گفـت: »هیـچ سـتم ورزی از دنیـا بیـرون نـرود، جـز آن 

کیفـرش را ندیـد؛ در ایـن زمینـه از او پرسـیدند؛  ک شـد و  کـه سـتم ورزی هـال را بینـد.« تـا آن 

کـه در آن جا  ی چنـدی اندیشـید و گفـت: »بـه خـدا سـوگند! از پـِس این سـرا، سـرایی اسـت  و

کیفر دهند.« و همو  نیکوکار را برای نیک کاری اش و زشـتکار را برای زشـتکاری اش پاداش و 

کـه آن را پـاس مـی دارد و از آن  کـه بـه ابرهـه گفـت: »هرآینـه ایـن خانـه را پـروردگاری اسـت  بـود 

کـوه ابوُقَبیـس برآمـد و چنیـن سـرود: حراسـت می کنـد!« و بـر 
کنند. تو نیز خانۀ خود را پاس دار! بارخدایا! آدمیان از خانۀ خود پاسداری 

گردد! که صلیب و نیرنگ ایشان بر تدبیر تو پیروز  مبادا 

خاندان خود را بر خاندان و پرستندگان صلیب یاری بخش!

که نمی دانیم چیست. کنی، حکمت تازه ای را در نظر داری  کعبۀ ما را با آنان رها  گر  ا

النحــل: 224/3 ]249/2[؛  و  الملــل  فــی  الِفَصــل  الّنحــل شهرســتانی در حاشــیۀ  و  )الملــل 

تألیــف ســیوطی: ص15؛ مســالک الحنفــاء: ص37( الشــریفه  فــی اآلبــاء  المنیفــة  الــدرج 

کـه رسـول  ی حکایـت می کنـد، آن اسـت  آن چـه از ایمـان نـاب و یکتاپرسـتی راسـتین و

ید: ی نسب رسانید و بدان فخر ورز خدا؟ص؟ در روز حنین با این سخن به و
من پیامبری هستم ]راستین[ نه دروغین؛ من زادۀ عبدالمّطلب هستم.

)الطبقــات الکبــرٰی تألیــف ابن ســعد، چــاپ مصــر شــمارۀ پیاپــی: ص665 ]151/2[؛ تاریــخ 

مــم و الملــوک طبــری ]76/3[(
ُ
األ

گفته است: که  و نیکو سروده حافظ شمس الّدین بن ناصرالّدین دمشقی 
کان پیامبــر[ می درخشــید،  کننــدگان ]= نیــا کــه بــر پیشــانی ســجده  احمــد بــه ســان نــوری بــزرگ 

گشــت. ]از آن هــا[ منتقــل و جابه جــا 

گردید تا به بهترین پیامبر رسید. آن نور نسل به نسل در میان ایشان 

)مسالک الحنفاء سیوطی: ص40؛ الدرج المنیفه: ص14(
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گفـت: »نْفـس مـن بـر جـدا شـدن از دیـن  کـه  و ایـن بـود معنـای آن سـخن ابوطالـب؟س؟ 

آشـکارا  سـخنانش  دیگـر  از  چـه  آن  اسـت  همیـن  و  نمی َبـرد.«  فرمـان  مـن  از  عبدالمّطلـب 

کنـد، مبـادا بـا او  گفتـن خواسـت تـا بـر حاضـران فروپوشـانی  گونـه سـخن  برمی آیـد؛ اّمـا بـا ایـن 

گفتـن از سـّنت های مـردم  گونـه سـخن  بـه سـبب جـدا شـدن از ایشـان دشـمنی ورزنـد. ایـن 

کـه بـا آن، قصـد فروپوشـی داشـته اند و گاه نیـز مقصـود خویـش را بـا  گـو بـوده  عـرب در گفـت و 

کیـد می نموده انـد؛ هماننـد ایـن سـخن شـاعر: ایـن شـیوه تأ
کوبیــدن بــر ســر ســپاهیان خراشــیده  کــه شمشیرهاشــان از  عیبــی در ایشــان نیســت، جــز ایــن 

شده است.

گـر سـرور مـا، ابوطالـب، را جـز همیـن موضع گیـری کاری دیگـر نبـود، بـرای اثبـات ایمان  ا

پابرجـا و اسـالم اسـتوارش و نیـز  پایـداری اش در ایـن عقیـده کفایـت می کـرد.

گویـد: »ابولهـب گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! این کاری  یـخ: 487/1[  ابن اثیـر ]الکامـل فـی الّتار

ی شـوید!‹ ابوطالـب  کسـی جـز شـما او را بـازدارد، بازدارنـدۀ و کـه  اسـت زشـت. پیـش از آن 

کـرد!‹« در الّسـیرة الحلبّیـه  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! تـا زنـده هسـتیم، از او پاسـداری خواهیـم 

کـه ایـن فراخـوان در خانـۀ ابوطالـب صـورت پذیرفـت. )304/1 ]285/1[( آمـده 

گفتنــد: ›بــرادرزاده ات در  گویــد: »قریــش نــزد ابوطالــب آمدنــد و  عقیــل بــن ابی طالــب 

گوشــمان می رســاند  کعبــه و خانه هامــان مــا را آزار می دهــد و ســخنانی بــه  انجمــن مــا و نیــز در 

کــن!‹ ابوطالــب بــه  کــه وی را از آزار مــا بــازداری، چنیــن  گــر صــالح می بینــی  کــه نمی پســندیم. ا

کوچــک  گفــت: ›ای عقیــل؛ پســرعمویت را نــزد مــن فراخــوان!‹ او را از یکــی از خانه هــای  مــن 

کــه در پــی ســایه ای بــود تــا در آن  ابوطالــب بــرون آوردم. وی قدم زنــان همــراه مــن آمــد، حــال آن 

گام بــردارد و ســایه نمی یافــت. چــون بــه ابوطالــب رســید، وی گفــت: ›ای بــرادرزاده ام! بــه خــدا 

کعبــه و  کــه تــو بــه  ســوگند! تــو از مــن فرمــان می بــرده ای. قومــت آمده انــد و اّدعــا می کننــد 

گوششــان می رســانی.  انجمنشــان مــی روی و آزارشــان می دهــی و آن چــه را نمی پســندند، بــه 
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گــر صــالح می بینــی، از آنــان دســت بــردار.‹ پیامبــر نگاهــش را بــه آســمان فــراز بــرد و  پــس ا

ــدان برانگیختــه، نپذیــرم؛  ــم آن چــه را پــروردگارم مــرا ب ــه خــدا ســوگند! مــن نمی توان فرمــود: ›ب

گفــت: ›بــه خــدا  کــه یکــی از ایشــان از ایــن خورشــید آتشــی برافــروزد!‹ ابوطالــب  هرچنــد 

که ره یافته اید!‹« سوگند! وی هرگز دروغ نگفته است. پس بازگردید، حال آن 

یـخ الکبیـر ]مج50/7[( این خبر را همین گونه و با سـندی دارای  امینـی گویـد: بخـاری )الّتار

یـان سراسـر ثقـه آورده اسـت. نیـز محّب طبـری )ذخائر العقبـٰی: ص223( آن را با همین عبارت  راو

آورده؛ اّمـا ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 42/3 ]55/3[( کلمـۀ »ره یافته ایـد« را حـذف نمـوده؛ زیرا آن 

را در موضـوع ایمـان ابوطالـب باارزش دیده اسـت. خداوند امانـت را زنده دارد!

ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 171/1 ]187/1[( حدیـث دعـوت را بـا ذکـر سـند از علـی آورده 

کـه مـرا در آن چه در  کـه در آن آمـده اسـت: »سـپس آن حضـرت؟ص؟ بـه ایشـان فرمـود: ›کیسـت 

کارش هسـتم ]= دعوت به اسـالم[، پشـتیبانی کند و پاسـخم گوید تا برادرم گردد و بهشـت از 

یک سـاق ترین آنـان  کـه تازه سـال ترین و بار یدنـد و مـن  ی باشـد؟‹ همـۀ آنـان سـکوت ورز آِن و

گفتنـد: ›ای ابوطالـب! فرزنـدت را نمی بینـی؟‹  گفتـم: ›مـن؛ ای رسـول خـدا!‹ سـپس  بـودم، 

کوتاهی نمی ورزد.‹« که در رساندن هیچ خیری به پسرعموی خویش  ید؛  گذار گفت: ›او را وا

ابوعمـرو زاهـد طبـری، از تغلـب، از ابن اعرابی گزارش کرده کـه در توضیح واژۀ »عور« گفته 

گونـه اسـت آن چـه در روایـت  اسـت: »ایـن واژه بـه معنـای هـر چیـز َپسـت اسـت. و از همیـن 

کـه  کـرده تـا آن جـا  ابن عّبـاس آمـده اسـت.« سـپس حدیـث علـی؟ع؟ را بـا همـۀ درازایـش بیـان 

آمـد  میـان  بـه  ابولهـب  گویـد،  سـخن  خواسـت  پیامبـر؟ص؟  ›چـون  گفـت:  »علـی   گویـد: 

و سـخنانی بـر زبـان رانـد و گفت:“برخیزیـد!” پـس آنـان برخاسـتند و بازگشـتند. فـردای آن روز، 

پیامبر مرا فرمان داد تا همانند همان خوردنی و نوشـیدنی را فراهم سـاختم و آنان را فراخواندم. 

گویـد.  پـس آمدنـد و درون شـدند و خوردنـد و نوشـیدند. رسـول خـدا؟ص؟ برخاسـت تـا سـخن 

ابولهـب بـه میـان آمـد تـا سـخن گویـد. ابوطالب به او گفـت:“ای اعور ]= پسـت و فرومایـه[! تو را 
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کـس برنخیـزد!” پـس نشسـتند و سـپس ابوطالـب بـه  گفت:“هیـچ  کار؟” سـپس  چـه بـه ایـن 

را  پـروردگارت  گفت:“سـرورم! برخیـز و آن چـه دوسـت مـی داری، بگـو و رسـالت  پیامبـر؟ص؟ 

برسان؛ که تو راست گویی و مورد تصدیق هستی.”‹«

زمخشـری  الفائـق  ]319/3[(؛   156/3( ابن اثیـر  تألیـف  األثـر  و  الحدیـث  غریـب  فـی  النهایـة  در 

)98/2 ]37/3[( بـه نقـل از ابن اعرابـی؛ لسـان العـرب )294/6 ]469/9[(؛ و تـاج العـروس )428/3( 

کـه گفـت: »ای اعـور! تـو را چه به ایـن کار؟« بـه همیـن حدیـث و سـخن ابوطالـب اشـاره شـده 

ــش از  ــوان خوی ــرو و ت ــۀ نی ــا هم ــه ب ک ــرد؟س؟  ــن م ــت ای ــی اس ک ــر  پا کاف ــه  ــد: چ گوی ــی  امین

ــان تیــز مــی آزارد و پیامبــر بزرگــوار را  ــا زب ــوم خویــش را ب ــاع می کنــد و مــردان ق اســالم مقــّدس دف

کــه مــورد  بــه دعــوت و رســاندن رســالت پــروردگارش برمی انگیــزد و او را راســتگویی می شــمارد 

تصدیــق اســت!

7. سخن ابوطالب به علی: همراه پسرعمویت باش!

ابن اسـحاق آورده کـه برخـی از دانشـوران یـاد نموده انـد کـه چون هنگام نماز فرامی رسـید، 

رسـول خـدا؟ص؟ بـه دره هـای مّکـه می رفـت و علـی بـن ابی طالـب نیـز پنهـان از چشـم پـدرش 

ابوطالب و دیگر عموها و خویشاوندانش همراه او بیرون می گشت؛ و در آن جا نماز می گزاردند 

کـه روزی  کـه خـدا خواسـت، بـر ایـن شـیوه بودنـد تـا آن  و شـبانگاهان بازمی گشـتند. چنـدان 

ابوطالـب آن دو را در حـال نمـاز یافـت وبـه رسـول خدا؟ص؟ گفـت: »ای بـرادرزاده ام! این دین که 

تو را بدان پایبند می بینم، چیسـت؟« فرمود: »عمو! این دین خدا و فرشـتگانش و رسـوالنش و 

نیـز دین پدرمـان، ابراهیم، اسـت.«

کـــه تـــو را بـــر آن می بینـــم،  گفـــت: »پســـرکم! ایـــن دیـــن  کـــه ابوطالـــب بـــه علـــی  نیـــز آورده انـــد 

ی را پذیرفتـــم  گفـــت: »پـــدرم! مـــن بـــه خـــدا و رســـول او ایمـــان آوردم و آوردۀ و  چیســـت؟« 

کـــه  کـــردم.« و نیـــز مّدعـــی شـــده اند  ی  گـــزاردم و از او پیـــرو ی نمـــاز  و بـــرای خداونـــد همـــراه و
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ی تـــو را جـــز بـــه ســـوی خیـــر فرانخواَنـــد؛ پـــس همـــراه او بـــاش!«  کـــه و گفـــت: »هـــال  ابوطالـــب بـــه او 

»همـــراه  گفـــت:  او  بـــه  ابوطالـــب  آوْرد،  اســـالم  کـــه چـــون  آمـــده  علـــی  از  نیـــز  در عبارتـــی 

پسرعمویت باش!«
مـم و الملوک طبـری: 214/2 ]313/2[؛ 

ُ
یـخ األ )الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 265/1 ]263/1[؛ تار

الکشـف و البیان َثْعلبی؛ عیون األثر: 94/1 ]125/1[؛ اإلصابه: 116/4؛ أسـنی المطالب فی نجاة أبی طالب: 

ص10 ]ص17[(

کـه از علـی روایـت  در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )314/3 ]75/14[( آمـده 

یانـی در حـال  کـه بـا او از هـر ز گفـت: ›پسـرکم! همـراه پسـرعمویت بـاش؛   شـده اسـت: »پـدرم 

گفت: و آینده ]= دنیا و آخرت[ در امان خواهی بود.‹ سپس مرا 
کمر هّمت بند!« کار استوار و قابل اعتماد، همراهی با محّمد است. پس به همراهی وی 

سپس ابن ابی الحدید این سرودۀ ابوطالب را مناسب با همین معنا دانسته است:

علی و جعفر در حوادث و مصیبت های روزگار مایۀ اعتماد منند.

کــه پــدرش تنهــا بــرادِر تنــی ام از مــادر  از یــاری عمــوزادۀ خــود دســت مکشــید و یــاورش باشــید؛ 

و پــدر اســت.

به خدا سوگند! نه من از یاری اش دست می کشم و نه فرزندان نیک گوهرم.

گردد. همچنین عسـکری  این سـه بیت در دیوان ابوطالب )ص36 ]ص94-95[( نیز یافت 

بـه  را همـراه داشـت،  کـه جعفـر  »ابوطالـب  اسـت:  گفتـه  و  کـرده  یـاد  را  آن  )األوائـل ]ص75[( 

کـه آن حضـرت؟ص؟ نمـاز می خواَنـد و علـی نیـز بـا او اسـت. بـه  پیامبـر؟ص؟ برگذشـت و دیـد 

کنـار علـی رفـت. پیامبـر  کنـار پسـرعمویت بپیونـد!‹ پـس جعفـر بـه  گفـت: ›پسـرجان!  جعفـر 

گشـتند. پـس  تـا فـارغ  کار خـود پرداختنـد  یافـت و پیشـاپیش آن دو ایسـتاد و بـه  ایـن را در

که چنین می سرود: ابوطالب شادمان بازگشت، حال آن 
علی و جعفر در حوادث و مصیبت های روزگار مایۀ اعتماد منند.«
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که ابن ابی الحدید نیاورده؛ از جمله: ی ابیاتی را یاد نموده  سپس و
ســوگند بــه ایــن پیامبــر! مــا او را یــاری می کنیــم و بــا ســرنیزه ها1 بــر دشــمنان او می زنیــم و آن هــا 

را از وی دور می کنیــم.

ابوبکـــر شـــیرازی در تفســـیرش ]مـــا نـــزل مـــن القـــرآن فـــی أمیـــر المومنیـــن؟ع؟[ بـــا ذکـــر ســـند 

گشـــت، بـــه مســـجد الحـــرام درآمـــد و  کـــه چـــون وحـــی بـــر پیامبـــر؟ص؟ نـــازل  کـــرده  روایـــت 

ــدا  ــر او را نـ گذشـــت. پیامبـ ی  ــر و ــود، بـ ــاله بـ ــه 9 سـ کـ ــتاد. علـــی؟ع؟  ــاز ایسـ ــه نمـ ــا بـ در آن جـ

ی  ی رو گفـــت و بـــه ســـوی و داد: »ای علـــی؛ بـــه ســـوی مـــن بیـــا!« علـــی ندایـــش را پاســـخ 

ــه ســـوی  ــژه، و بـ ــۀ ویـ گونـ ــه  ــو، بـ ــه ســـوی تـ ــدا بـ ــتادۀ خـ ــود: »مـــن فرسـ ــه او فرمـ ــر بـ ــود. پیامبـ نمـ

گفـــت:  همـــۀ مـــردم هســـتم. پـــس ســـمت راســـت مـــن ِبایســـت و بـــا مـــن نمـــاز بگـــزار!« علـــی 

کـــه او  گیـــرم!« پیامبـــر فرمـــود: »بـــرو؛  پـــدرم ابوطالـــب اجـــازه  از  بـــروم و  »ای رســـول خـــدا! 

ی از پیامبـــر از او اجـــازه  هرآینـــه تـــو را اجـــازه خواهـــد داد.« علـــی نـــزد پـــدرش رفـــت و در پیـــرو

کـــه محّمـــد از همـــان آغـــاز امیـــن خداونـــد  گفـــت: »فرزنـــدم! می دانـــی  خواســـت. ابوطالـــب 

کـــن تـــا ره یابـــی و رســـتگار شـــوی.« علـــی؟ع؟ آمـــد  ی  ی رو و از او پیـــرو  بـــوده اســـت. نـــزد و

 و دید که رســـول خدا؟ص؟ در مســـجد به نماز ایســـتاده اســـت. پس ســـمت راســـت او قرار گرفت 

گـــزاردن بودنـــد، برگذشـــت  کـــه در حـــال نمـــاز  گـــزارد. ابوطالـــب بـــه آن دو   و همراهـــش نمـــاز 

عبـــادت  را  زمیـــن  و  آســـمان ها  »معبـــود  فرمـــود:  می کنـــی؟«  چـــه  محّمـــد!  »ای  گفـــت:  و 

ـــو را  ـــا مـــن، آن چـــه را عبـــادت می کنـــم، عبـــادت نمایـــد. ت ـــرادرم علـــی نیـــز همـــراه ب می کنـــم؛ و ب

ـــه خنـــده  ـــۀ چیـــرۀ مطلـــق دعـــوت می کنـــم.« ابوطالـــب چنـــان دهـــان ب ـــه عبـــادت آن یگان نیـــز ب

کـــه دندان هـــای آســـیابش نمایـــان شـــد؛ و چنیـــن ســـرود: گشـــود 
گردم. ک نهان  که من در خا گاه  به خدا سوگند! جمع آنان به تو دست نیابد، مگر آن 

کتاب )ص334( آوردیم. که در همین  تا پایان ابیاتی 

ـف همیـن بیـت را بـه صـورت »بالشـهب« یـاد کـرده و ما همین 
ّ
1. در متـن »کالشـهب« آمـده؛ اّمـا در جـای دیگـر جنـاب مؤل

ـد: ص371. )م.(
ّ
لفـظ اخیـر را ترجمـه کردیـم. بنگریـد به: همیـن مجل
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8 . سخن ابوطالب: کنار پسرعمویت بپیوند!

کـه پیامبـر؟ص؟ و علی نمـاز می گزارند  کـه ابوطالـب دید  کـرده  ابن اثیـر بـا ذکـر سـند روایـت 

و علی سـمت راسـت او قرار دارد. به جعفر گفت: »کنار پسـرعمویت بپیوند و سـمت چپ او 

به نماز ِبایسـت!« اسـالم آوردن جعفر اندکی پس از مسـلمان شـدن برادرش علی بود. سـپس 

ابوطالب]خطـاب به حمزه[ چنین سـرود:

که بردبارانه به پیروزی رسی! کن و دین را یاور باش؛  ای ابو َیْعلٰی1! بر دین احمد بردباری 

گیــر  کــه از ســوی پــروردگارش حــق را آورده، فرا کســی را  گــرد  ای حمــزه! بــا راســتی و اســتواری، 

کفــر پیشــه مکــن! و 

گفتی، خرسند شدم. پس در راه خدا، یاور رسول خدا باش! وقتی از ایمان خود 

که احمد جادوگر نیســت! اعتقاد خویش را آشــکارا در میان قریش نمایان ســاز و بگو 

ـــد: 315/3 ]76/14[؛  ـــه: 287/1 ]341/1[؛ شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن ابی الحدی ْســـد الغاب
ُ
)أ

اإلصابـــه: 116/4؛ الّســـیرة الحلبّیـــه: 286/1 ]269/1[؛ أســـنی المطالـــب فـــی نجـــاة أبی طالـــب: ص6 ]ص10[(� 

کـــه ابوطالـــب  ـــِف ایـــن اثـــر بـــه نقـــل از برزنجـــی آورده اســـت: »ایـــن خبرهـــا تواتـــر دارنـــد 
ّ
مؤل

 دوســـتار پیامبـــر؟ص؟ بـــود و او را مراقبـــت و یـــاری می نمـــود و درتبلیـــغ دینـــش یـــاوری می کـــرد 

و  ی  پیـــرو بـــه  را  و علـــی،  فرزندانـــش، همچـــون جعفـــر  و  را تصدیـــق می نمـــود  و دعوتـــش 

ـــه نقـــل از برزنجـــی آورده اســـت: »همـــۀ  ـــاری او فرمـــان مـــی داد.« همـــو )همـــان: ص10 ]ص17[( ب ی

ــار  ــز و سرشـ ــه پیامبـــر؟ص؟ لبریـ ــان بـ ــه قلـــب ابوطالـــب از ایمـ کـ ــد  ــا صراحـــت دارنـ  ایـــن خبرهـ

بوده است.«

9. ابوطالب و مهر ورزیدنش به پیامبر؟ص؟

گهـگاه رسـول خـدا؟ص؟  کـه ابوطالـب  گفتـه  ابوجعفـر محّمـد بـن حبیـب؟حر؟ در األمالـی 

ی را بینـم، بـه یـاد بـرادرم افتـم.« عبـداهلل ]پـدِر  را می دیـد و می گریسـت و می گفـت: »چـون و

1. ابویعلٰی، کنیۀ حمزه است. )ن.(
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ید.  ی از پـدر و مـادر بـود. ابوطالـب بسـیار بـه پیامبـر دوسـتی و مهـر می ورز پیامبـر[ بـرادر تنـی و

گـر جـای  کـه ا عبدالمّطلـب نیـز او را بسـیار دوسـت می داشـت. ابوطالـب بسـی بیـم داشـت 

از  را  او  پـس شـب هنـگام  آورنـد؛  او هجـوم  بـه  را بشناسـند، شـبانه  خـواب رسـول خـدا؟ص؟ 

خـواب برمی خیزاْنـد و پسـرش علـی را در جـای او می خواباند. شـبی علی بـه او گفت: »پدرم! 

گفـت: کشـت.« ابوطالـب بـه او  مـرا خواهنـد 

که صبر خردمندانه تر است و هر زنده ای روی به سوی مرگ دارد. پسرم! شکیبا باش؛ 

در این آزمون سخت، تو را دادیم تا در راه محبوب و فرزند محبوب فدا شوی.

ک نیک گوهر درخشان توانای بزرگوار. فدای آن تابنا

گاه بــه هــدف  کــه چــون تیــر پرتــاب شــود،  کــی نیســت؛  گــر در ایــن راه، مــرگ تــو را دررســد، با ا

گاه ننشیند. نشیند و 

کند، روزی طعم مرگ را خواهد چشید. گر عمر دراز هم  هر زنده ای حّتی ا

و علی چنین به او پاسخ داد:
آیا مرا به صبر در یاری احمد می خوانی؟ به خدا سوگند! سخنم از روی بی تابی نبود.

که همواره از تو فرمان می برم. که ببینی یاور اویم و بدانی  اّما من دوست داشتم 

کودکــی و جوانــی،  کــه در  بــرای رضایــت خــدا، در یــاری احمــد می کوشــم؛ همــان پیامبــر هدایــت 

همــواره ســتوده بوده اســت.

ابن ابی الحدیــد )شــرح نهــج البالغــه: 310/3 ]64/14[( بــه نقــل از األمالــی، ایــن ابیــات را 

کــه در بیت هــای دوم و ســوِم ســرودۀ ابوطالــب دســتکاری رخ داده و مــا آن را برگرفتــه  آورده 

ی ایــن ابیــات را از نســخۀ خّطــی  ــم. خــود و از الّطبقــات تألیــف ســّید علــی خــان، راســت نمودی

شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد نقــل نمــوده اســت. نیــز ابوعلــی موّضــح عمــری 

اهــب إلــی تکفیــر أبی طالــب )ص69 
ّ

کــه در الحّجــة علــی الذ یــداد را یــاد نمــوده؛ چنــان  علــوی ایــن رو

]ص275[(1 آمــده اســت.

1. در متـن، ایـن کتـاب بـه ابوعلـی موّضـح نسـبت داده شـده اسـت. از آن جـا کـه ایـن نسـبت درسـت نیسـت و کتـاب یاد 
شـده از آِن فّخـار ابن معـد اسـت، از ترجمـۀ کلمـۀ »کتابـش« خـودداری شـد. )ن.(

)481(
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گویـد: پیونـد خویشـاوندی و نزدیکـی، انسـان را تـا انـدازه ای معّیـن بـه حمایـت و  امینـی 

کردن فرزندی چون امیرالمؤمنین،  پشتیبانی وامی دارد. اّما هرگاه این حمایت به حّد قربانی 

کاری توّقـف می یابـد؛ زیـرا سـاده  آن محبوب تریـن جهانیـان بـرای پـدرش، برسـد، دیگـر فـدا

که پیشـمرگش  کند و او را بر بسـتر کسـی  که پدری هر شـب فرزندش را به مرگ عرضه  نیسـت 

می شـود، بخواباَنـد و بـه جـای او، بـرادرزاده اش را از مـرگ نجات بخشـد؛ مگـر آن که انگیزه ای 

گـردن نهـادن ابوطالـب بـه دین راسـت  دینـی او را بدیـن کار برانگیزانـد. همیـن اسـت معنـای 

گـوی شـعری میـان پـدر و فرزنـد نیـز همیـن را نشـان می دهـد. پـس  گفـت و  و مسـتقیم؛ و آن 

کاری  کـه ایـن فـدا کـه فرزنـد آشـکارا از نبـّوت سـخن می گویـد و پـدر نیـز بـا ایـن اّدعـا  می بینیـد 

تنهـا بـه انگیـزۀ پیونـد قبیله گرایانـه اسـت، کار او را رد نمی کنـد و از برانگیختـن فرزنـدش بـرای 

کاهلـی نمی کنـد. پـس  خواسـت خویـش در یـاری پیامبـر سسـتی نمـی ورزد و در قیـام بـه آن 

درود خدا بر آن پدر و این فرزند!

10. ابوطالب و ابن زبعری

کـه سیره نویسـان روایـت نموده انـد  ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: ص406 ]261/6[( آورده 

کعبـه رفـت و خواسـت تـا نمـاز بگـزارد. چـون در نمـاز شـد، ابوجهـل  کـه پیامبـر؟ص؟ روزی بـه 

گفت: »کیسـت تا برخیزد و به سـوی این مرد رود و نمازش را تباه سـازد؟«  _ خدایش لعنت کناد! _ 

آلـود.  آن  بـا  را  پیامبـر؟ص؟  چهـرۀ  و  برگرفـت  خـون  و  سـرگین  قـدری  و  برخاسـت  ابن زبعـری 

کشـید و سـپس نـزد عمویـش ابوطالـب رفـت و فرمـود: »ای  پیامبـر؟ص؟ از نمـاز خویـش دسـت 

کـه بـا مـن چـه کرده انـد؟« ابوطالـب گفـت: »چه کسـی بـا تو چنیـن کرد؟«  عمـو! آیـا نمی بینـی 

پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »عبـداهلل بـن زبعـری.« ابوطالـب برخاسـت و شمشـیر بـر دوش نهـاد و همراه 

کـه ابوطالب پیش می آید، برخاسـتن  او روان گشـت تـا نـزد آن قـوم رسـید. ایشـان چـون دیدند 

بـر سـر  کسـی برخیـزد، بـا شمشـیرم  گـر  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! ا  را آغـاز نمودنـد. ابوطالـب 

یـش می زنـم!« پـس نشسـتند تـا ابوطالـب به آنان نزدیک شـد و گفت: »پسـرکم! چه کسـی  و رو
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و خـون  قـدری سـرگین  ابوطالـب  زبعـری.« سـپس  بـن  »عبـداهلل  فرمـود:  کـرد؟«  تـو چنیـن  بـا 

گفت. یش ها و جامه های آنان را با آن آلود و به آنان بد  برگرفت و چهره ها و ر

گـردد؛ اّما دسـت  ماجـرای ایـن عملکـرد ابوطالـب در چندیـن کتـاب اهـل سـّنت یافـت 

قـرآن  در  »ابوطالـب  عنـوان  زیـر  خداونـد،  خواسـت  بـه  کـه  گرفتـه  بـازی  بـه  را  آن  هواپرسـتی 

حکیـم«1 حقیقـت مطلـب را در بـارۀ آن خواهیـم آورد.

11. سرورمان ابوطالب و قریش

 ابن اسـحاق آورده اسـت: »چـون رسـول خـدا؟ص؟ آشـکارا قومـش را بـه اسـالم فراخوانـد 

کـه خداونـد فرمانـش داد، دعـوت را آشـکار نمـود، مردمـش از او دوری نجسـتند   و آن سـان 

کـه خدایانشـان را  کـه بـه مـن خبـر رسـیده _ مگـر زمانـی  گفتـارش را رد نکردنـد _ تـا آن جـا  و 

گـران و زشـت شـمردند و در  ی را  کار و کـرد، آنـان  کـه چنیـن  گاه  گفـت. آن  کـرد و عیـب  یـاد 

کـه خدای تعالی  مخالفـت و دشـمنی بـا او هم داسـتان شـدند، مگر چنـد تن اندِک پنهان کار 

ید  کار بازداشـت. عمویش ابوطالب بر آن حضرت؟ص؟ مهر ورز ایشـان را با اسـالم آوردن، از آن 

ی دفـاع نمـود و بـه حراسـت از او ایسـتاد؛ و رسـول خـدا؟ص؟ طبـق فرمـان خداونـد، بـه  و از و

کار بازنداشـت.« آشـکار سـاختن دینـش پرداخـت و هیـچ چیـز او را از ایـن 

ی رســول خــدا؟ص؟  گفتــه اســت: »چــون قریــش ایــن ســخن را بــه ابوطالــب گفتنــد، و همــو 

گوینــد.  گفــت: ›ای بــرادرزاده! قــوم تــو نــزد مــن آمده انــد و چنیــن و چنــان  را فراخوانــد و بــه او 

پــس بــر جــان مــن و خــودت رحــم آور و بــاری بیــش از تــوان مــن بــر دوشــم مگــذار!‹ رســول 

گــذارد و  را تنهــا  او  کــه عمویــش دچــار دگرگونــی شــده و می خواهــد  بــرد  گمــان  خــدا؟ص؟ 

گشــته اســت؛ پــس فرمــود: ›ای  تســلیمش نمایــد و از یــاری و ایســتادن در همراهــی اش ناتــوان 

گــر خورشــید را در دســت راســتم و مــاه را در دســت چپــم نهنــد تــا ایــن  عمــو! بــه خــدا ســوگند! ا

کــه خداونــد آن را چیــره ســازد و یــا مــن در راه آن از  گویــم، چنیــن نکنــم تــا ایــن  دعــوت را تــرک 

کتاب )11/8-36(.)غ.( 1. همین 
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پــای درآیــم.‹ آن گاه، اشــک رســول خــدا؟ص؟ روان گشــت و گریســت و برخاســت. چــون پشــت 

گفــت: ›ای بــرادرزاده؛ پیــش آی!‹ رســول خــدا؟ص؟ بــه ســوی  نمــود، ابوطالــب او را نــدا داد و 

کــه بــه خــدا  گفــت: ›ای بــرادرزاده! بــرو و آن چــه دوســت مــی داری، بگــو؛  ی آمــد. ابوطالــب  و

سوگند! تو را هرگز در برابر چیزی تسلیم نکنم.‹

کـه ابوطالب از تنها نهادن و تسـلیم کردن رسـول خدا؟ص؟  یافتنـد  سـپس چـون قریـش در

ی رفتنـد   سـر بازمی زنـد و بـرای جـدا شـدن از آنـان و دشـمنی بـا ایشـان مصّمـم اسـت، نـزد و

و عمـارة بـن ولیـد بـن مغیـره را نزدش بردند و به او گفتنـد: ›ای ابوطالب! این عمارة بن ولید، 

 نیرومندتریـن و زیباتریـن جـوان قریـش اسـت. او را برگیـر تـا خـرد و یـاری اش از آِن تـو باشـد؛ 

کـه از آِن تو اسـت. سـپس بـرادرزاده ات را به ما بسـپار؛ همو را که با  و بـه فرزنـدی خویـش بپذیـر 

گسـیخته و آنـان را  دیـن تـو و پدرانـت بـه مخالفـت برخاسـته و جمـع خویشـاوندانت را از هـم 

بی خـرد شـمرده اسـت؛ تـا او را بکشـیم. بدیـن سـان، مـردی در برابـر مردی خواهـد بود.‹

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! بـا مـن معاملـه ای زشـت می کنیـد. آیـا پسـرتان را بـه  ابوطالـب 

ید تا برای شـما غذایش دهم؛ و من پسـر خویش را به شـما دهم تا او را بکشـید؟  من می سـپار

بـه خـدا سـوگند! هرگـز چنیـن نخواهـد شـد!‹ ُمطِعم بـن َعدّی بن نوفـل گفـت: ›ای ابوطالب! 

آن چـه دوسـت  از  تـا  کوشـیدند  و  یدنـد  ورز انصـاف  تـو  بـا  بـه خـدا سـوگند! خویشـاوندانت 

کـه هـر چـه آنـان گوینـد، نپذیـری!‹ ابوطالب  نمـی داری، رهایـی یابـی. اّمـا چنـان می بینمـت 

گذاری و اینان  یدنـد. تو  نیز  بر  آنی که مـرا وا بـه او گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! بـا مـن انصاف نورز

گفت. _ کن!‹ _ و یا سخنی دیگر  کنی. پس آن چه خواهی،  را بر ضّد من پشتیبانی 

کار دشـوار شـد و نبـرد بـاال گرفـت و آنـان دشـمنانه بـه اختـالف برخاسـتند و برخـی  پـس 

آشـکارا بـا برخـی دیگـر دشـمنی کردنـد. در ایـن حـال، ابوطالـب شـعری سـرود و در آن، ُمطِعـم 

ی را تنهـا نهادنـد و نیـز آن قبایـل قریـش را کـه با  بـن َعـدّی و همـۀ کسـانی از عبدمنـاف را کـه و

کـه از آن دوری  یدنـد، بـه بـدی یـاد نمـود و از آن چـه خواسـتند و نیز  از کارشـان  او دشـمنی ورز
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گزیـده بـود، یـاد کرد:
کاش از حمایت شما به اندازۀ شتر جوانی بهره داشتم! ها به عمرو و ولید و ُمطِعم بگو: 

که قطره های ادرارش بر ساق پایش می چکد. کوتاه و پرغوغا  از شتران ناتوان و 

پشــت آبشــخور، از رســیدن بــه آب بازماَنــد و بــه دیگــران نپیونــدد و چــون بــه بیابــان رســد، 
گوینــد: خرگــوش ُســم دار آمــده اســت.

کــه چــون از ایشــان چیــزی خواســته شــود، پاســخ  دو بــرادر تنــِی پــدری و مادری مــان را بینــم 
کار بــه دســت دیگــران اســت. دهنــد: 

کــوه  بــاالی  از  صخــره ای  کــه  چنــان  فروافتاده انــد؛  لکــن  اســت،  خودشــان  دســت  کار  اّمــا 
فروافتــد. ذی علــق1 

که سنگریزه را اندازند. که ما را چنان دور افکندند  گویم  به  ویژه بنی عبدشمس و نوفل را 

کردنــد؛ پــس  آن دو در بــارۀ دو برادرشــان ]از بنی هاشــم و بنی المّطلــب[ نــزد مــردم بدگویــی 
گشــت. ــی  ــاری آن هــا یکســره خال دستشــان از ی

کردند. که افراد بی اصل و نسب و کم اعتباری را در شکوه و شوکت خویش شریک  آن دو بودند 

تیره های تیم و مخزوم و زهره از اینانند که هرگاه یاری خواسته می شد، از غامان ما بودند.

به خدا سوگند! مادام که از نسل ما کسی زنده است، دشمنی میان ما و ایشان باقی است.

ــا  ــن بزغاله ه ــدند؛ و ای ــه ای ش ــون بزغال ــد و همچ گرایی ــفاهت  ــه س ــان ب ــا و اندیشه هاش خرده
کردنــد!« ]بــا مــا[ چــه بــد رفتــار 

کـه ابوطالـب در آن هـا بدزبانـی نمـوده،  گویـد: »مـا دو بیـت از ایـن سـروده را  ابن هشـام 
کردیـم.« حـذف 

کـرده و بـر هیـچ کس پوشـیده  گویـد: ابن هشـام سـه بیـت را از ایـن سـروده حـذف  امینـی 
کـه تنهـا مقصـودش چه بوده اسـت. انسـان بر خویشـتن بینا اسـت؛ گرچه بهانـه آوَرد!  نیسـت 

آن سـه بیـت از ایـن قرارند:
این نیست مگر سیادتی که خداِی بندگان، ویژۀ ما نمود و افتخار، ما را ویژۀ سیادت ساخت.

کین توزانــه بــر ضــّد واالیــان همداســتان شــدند. از ایــن رو، همــواره میــان  مردانــی حســودانه و 

آنــان خون خواهــی برپــا اســت.

1. کوهی در سرزمین بنی اسد.
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کــه جــادو  کبودچشــم  کافــر بیگانــه ]و غیرعــرب[ و  پــدر ولیــد، غــام جــّد مــا بــود و مــادرش زنــی 

گرداْنــد ]و بــه ایــن ســو آوْرد[. وی را 

کـه از اسـتهزا کننـدگان پیامبـر بزرگـوار بـود و در شـمار  ی ولیـد بـن مغیـره اسـت  مقصـود و

گـو در بـارۀ پیامبـر؟ص؟ نـزد ابوطالـب؟ع؟ رفتـه  گفـت و  کـه بـرای  کسـانی قـرار داشـت  همـان 

ی را »وحیـد« می خواندنـد،   کـه خویشـاوندانش و بودنـد. سـخن خـدای تعالـی نیـز در بـارۀ او 

گـذار.« ]مّدّثـر/11[ )الـّروض ااُلُنـف: 173/1  کـه بـه تنهایـی آفریدمـش وا گشـته اسـت: »مـرا بـا آن  نـازل 

ی: 562/2 ]542/2[؛ الکّشـاف: 230/3 ]647/4[؛ البدایة و  ]62/3[؛ أنوار التنزیل و أسـرار التأویل بیضاو

النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 443/4 ]78/3[؛ تفسـیر الخـازن: 345/4 ]328/4[(

چـون ابوطالـب رفتـار قریـش را دیـد، در میـان بنی هاشـم و بنی عبدالمّطلـب برخاسـت 

ی دعـوت  و آنـان را بـه شـیوۀ خویـش در حمایـت از رسـول خـدا؟ص؟ و ایسـتادن بـه دفـاع از و

یدنـد و دعوتش را پاسـخ گفتنـد؛ مگر آن چه  نمـود. ایشـان نیـز بـا او گردآمدنـد و ایسـتادگی ورز

ابولهـب، آن دشـمن ملعـون خداونـد، انجـام داد.

ی  گشـتند و همـراه و کـه خویشـاوندانش مایـۀ شـادمانی اش  کـه ابوطالـب دیـد  گاه  آن 

یدنـد و بـر پیامبـر مهـر افشـاندند، بـه سـتایش آنـان پرداخـت و پیشـینۀ ایشـان  تـاب و تـوان ورز

کـرد تـا اندیشـۀ ایشـان را  و فضیلـت رسـول خـدا؟ص؟ در میانشـان و جایگاهـش نـزد آنـان را یـاد 

کارش مهـر ورزنـد. پـس چنیـن سـرود: اسـتوارتر سـازد و همچنـان بـه پیامبـر در 
گرد هم آیند، عبدمناف از قریش ناب و خالص هستند. هرگاه قریشیان برای فخرورزی 

و چون بزرگان عبدمناف فراهم آیند، شرافت دیرینه از آِن هاشم است.

گر روزی فخر ورزند، محّمد برگزیدۀ بهترین و بزرگوارترینشان است. و آنان نیز ا

گــرد آمدنــد؛ اّمــا ظفــر نیافتنــد و خــردورزی و تدبیرشــان بــر ضــّد  الغــر و فربــه قریــش بــر ضــّد مــا 
مــا از دســت رفــت.

ما پیشتر هم هیچ ستمی را نمی پذیرفتیم و چون سر به تکّبر کج می کردند، راستش می نمودیم.

در هــر صحنــۀ دشــواری و مصیبــت، حریــم قبیلــه را پــاس می داشــتیم و در دفــاع از شــهر و 

می زدیــم. شمشــیر  دیارشــان 
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شاخۀ خشک به برکت ما شاداب و سبز شد و در پناه ما تنۀ درختشان تر و بالنده می شود.

)الّســـیرة النبوّیـــه تألیـــف ابن هشـــام: 275/1-283 ]282/1-288[؛ الطبقـــات الکبـــرٰی تألیـــف 

مم و الملوک طبری: 218/2-221 ]322/2-328[؛ دیوان 
ُ
یخ األ ابن سعد: 186/1 ]202/1[؛ تار

ابوطالـــب: ص24 ]ص72[؛ الـــّروض ااُلُنـــف: 171/1 و 172 ]48/3 و 60[؛ شـــرح نهـــج البالغـــه 

 تألیـــف ابن ابی الحدیـــد: 306/3 ]53/14-55[؛ البدایـــة و النهایـــه تألیـــف ابن َکثیـــر: 126/2 

 100 و   99/1 األثـــر:  عیـــون  65[؛  و   64 و   56/3 317؛  و   148/2[  49 و   48 و   42/3 258؛  و 

یـــخ ابوالفـــداء: 117/1؛ الّســـیرة الحلبّیـــه: 306/1 ]287/1[؛ أســـنی المطالـــب  ]131/1-133[؛ تار

گزیده هـــای  از  بیت هـــا  »ایـــن  گویـــد:  ی  _ و ]ص28[  ص15  أبی طالـــب:  نجـــاة  فـــی 

ستایش ســـروده های ابوطالـــب بـــرای پیامبـــر؟ص؟ هســـتند ونشـــان می دهندکـــه 
ــة الّطالـــب: ص5- 9( ــته اســـت. _ ؛ طلبـ ــان داشـ ی ایمـ ــه و اوبـ

12. بزرِگ ابطح ]= مّکه[ و نامۀ قریش

گردآمدند و رأی زدند تا نامه ای بنگارند و در آن، بر ضّد بنی هاشـم و بنی مّطلب  قریش 

کـه هرگـز بـا ایشـان زناشـویی و خریـد و فـروش نکننـد و قـراری نبندنـد و از  گردنـد  هم پیمـان 

آنـان مصالحـه نپذیرنـد و بـه آنـان رأفت نورزند تا آن گاه که رسـول خدا؟ص؟ را بدیشـان سـپارند 

ِکشـند. ایـن را در نامـه ای بـه خـّط یکـی از ایـن  کنـار  تـا بکشـندش؛ و خـود را از میـان آنـان و او 

کسـان نگاشـتند: منصـور بـن عکرمـه، بغیـض بـن عامـر، نضـر بـن حـارث، هشـام بـن عمـرو، 

طلحـة بـن ابی طلحـه، یـا منصـور بـن عبـد. سـپس یـک نسـخه از ایـن نامـه را در روز نخسـت 

یختنـد. ایـن همایـش آنـان در خیـف بنی کنانـه  کعبـه آو مـاه محـّرم از سـال هفتـم بعثـت، در 

ـب« اسـت. سـپس بنی هاشـم و بنی مّطلـب بـه ابوطالـب پیوسـتند و  کـه همـان »ُمَحّصَ بـود 

کـه همـراه قریـش مانـد. آنـان دو سـال  همـراه او بـه شـعب ]= دره[ درون شـدند، مگـر ابولهـب 

گفتۀ برخی: سـه سـال _ در این حال ماندند و در شـعب دچار قحطی شـدند؛ چندان  _ و به 

ی درختان را می خوردند. که برگ افتاده از درختان و نیز برگ های بر رو

ابن َکثیر  آورده که در دوران ماندگاری شان در شعب، ابوطالب از پیامبر؟ص؟ می خواست 

که قصد رساندن شر و آسیبی به او داشت را ببیند. سپس آن  که هر شب به بستر درآید تا هر 
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که مردم به خواب فرومی رفتند، یکی از پسران یا برادران یا پسرعموهایش را فرمان می داد  گاه 

 تا در بستر مصطفی؟ص؟ بخوابد و از آن حضرت؟ص؟ می خواست تا در بستر یکی از آنان رود 

گیرد. و در آن آرام 

یانه همۀ نوشـته های آن نامه را در  که مور سـپس خدای تعالی به پیامبر؟ص؟ وحی فرمود 

تـرک پیونـد بـا خویشـان و سـتم رانـدن بـر ایشـان، خـورده و جـز نـام »اهلل« چیـزی بر جـای ننهاده 

گفـت: »ای بـرادرزاده! آیـا  اسـت. پیامبـر؟ص؟ ایـن را بـه عمویـش ابوطالـب خبـر داد. ابوطالـب 

گاه سـاخت؟« فرمـود: »آری.« ابوطالـب گفـت: »به سـتارگان  پـروردگارت تـو را بدیـن مطلـب آ

رخشـان سـوگند! تـو هرگز بـه مـن دروغ نگفته ای.«

گشــت تــا بــه مســجد  گروهــی از بنی هاشــم و بنی مّطلــب روان  ســپس ابوطالــب در میــان 

کــه ایشــان بــر اثــر ســختی  کردنــد  گمــان  رســیدند. قریــش ایــن رفتــار را غیرعــادی یافتنــد و 

گفــت: »ای  مصیبــت بیــرون آمده انــد تــا رســول خــدا؟ص؟ را بــه آنــان تســلیم نماینــد. ابوطالــب 

کــه در نامــۀ شــما از آن یاد نشــده اســت.  جماعــت قریــش! میــان مــا و شــما چیزهایــی گذشــته 

ی ایــن ســخن را از بیــم آن  گــردد!« و یــد؛ شــاید میــان مــا و شــما آشــتی برقــرار  پــس آن را بیاور

کــه  کــه قریــش پیــش از آوردن نامــه، در آن بنگرنــد. ســپس آنــان نامــه را آوردنــد، حــال آن  گفــت 

ــه آنــان وامی گــذارد؛ و آن را در میــان ایشــان نهادنــد   تردیــد نداشــتند ابوطالــب پیامبــر؟ص؟ را ب

کــه از آن چــه بــر مــا  گفتنــد: »هنــگام آن فرارســیده  کــه گشــوده شــود، بــه ابوطالــب   و پیــش از آن 

کاری ]و پیشــنهادی[ نــزد  گفــت: »بــرای  و خویشــتن پدیــدار ســاختید، بازگردیــد!« ابوطالــب 

گاه نمــوده  کــه در مــورد اختــالف میــان مــا و شــما منصفانــه اســت. بــرادرزاده ام مــرا آ شــما آمــدم 

کــه خداونــد جنبنــده ای را بــر نامــۀ شــما فرســتاده و او چیــزی جــز  _ و او بــه مــن دروغ نگفتــه _ 

کــه  کــه او می گویــد، از ایــن حــال  گــر چنیــن باشــد  نــام اهلل را از آن باقــی ننهــاده اســت. پــس ا

کــه بــه خــدا ســوگند! تــا لحظــۀ جــان ســپردن یکایکمــان، او را تســلیم  برآنیــد، بــه هــوش آییــد؛ 

گــذارد تــا یا بکشــیدش  ی باطــل بــود، او را بــه شــما واخواهیــم  گــر ســخن و کــرد. و اّمــا ا نخواهیــم 
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گشــودند و چنانــش یافتنــد  گفتنــد: »پذیرفتیــم.« ســپس آن نامــه را  ــد.«  ی گذار ــده اش  ــا زن و ی

ی بــرادرزادۀ تــو اســت!« و ایــن ماجــرا بــه  گفتنــد: »ایــن جــادو کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــوده بــود. 

سرکشی و ستم آنان افزود.

که پیامبر؟ص؟ خبر داده بود، ابوطالب به  گونه یافتند  که ایشان ماجرا را همان  پس از آن 

که ماجرا آشکار شد و معلوم  گفت: »چرا ما در محاصره و حبس به سر بریم، حال آن  ایشان 

ی و همراهانش در میان  یدن و قطع پیوند سزاوارترید؟« سپس و که شما به ستم ورز گشت 

ید و پیوند  که بر ما ستم ورز کسی  گفتند: »بارخدایا! ما را بر  کعبه درون شدند و  پرده های 

گسست و آن چه را از ما بر او حرام است، حالل شمْرد، یاری بفرما!« خویشاوندیمان را 

ی آوردنـد و ابوطالـب  گروهـی از قریـش بـه نقـض آن پیمان نامـه رو کـه  در ایـن حـال بـود 

چنیـن سـرود:
کرده انــد[  هــا آیــا خبــر لطــف پروردگارمــان بــه آن مســافران دریایی مــان ]کــه بــه حبشــه هجــرت 
ــون  ــدا ]= همچ ــر و ص ــی و بی س ــه نرم کارش را ب ــان  ــا مردم ــد ب ــید؟ و خداون ــن راه دور رس از ای

دریــدِن نامــه بــه وســیلۀ موریانــه[ انجــام می دهــد.

گشت و هرچه خدا نمی پسندید، تباه شد. که خبرشان دهد آن نامه دریده 

که تا همیشه بپاید. در آن نامه، یا دروغ بود و یا جادوی سخت؛ و هیچ جادویی نیست 

کــه خــوار نیســت. پــس سرنوشــت محتــوم و شــوم  کســی خوانــده شــد  بــرای ]نابــودِی[ آن نامــه 
کنــد[. آن نامــه ]= نابــودی[ بــر ســرش در رفــت و آمــد بــود ]تــا بــر آن فــرود آیــد و آن را نابــود 

کــه دســتی جنایتــکار بــه راه انــدازد و در آن،  آن نامــه در جنایــت، هم تــراز و برابــر بــا جنگــی بــود 
گردد. گردن هایی قطع  دست و 

کتــف و  گوشــت میــان پهلــو و  گزنــد،  کننــد و بگریزنــد و از بیــم  کــوچ  و مردمــان مّکــه و طائــف 
ــرزه افتــد. سینه شــان بــه ل

که آیا به تهامه رود یا نجد. گیرد و سرگردان ماَند  کاسب در این وضع قرار  و 

کمان و نیزه. گردد با باری از تیر و  کوه مّکه فراز  و سپاهی میان دو 

ــد آورده انــد، عــّزت مــا در دل  گــر برخــی از حاضــران در مّکــه ]بــه تازگــی[ عــّزت خویــش را پدی ا

ــاز اســت. کهــن و دیرب مّکــه 
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کــه مردمانــی انــدک در ایــن جــا بــه ســر می بردنــد، در ایــن ســرزمین پــرورده شــدیم و از  زمانــی 
فزونــی در خیــر و ســتایش جــدا نگشــتیم.

کــه تیرهــای بــرد و باخــت را می زننــد، دستشــان بــه لــرزه می افتــد، مــا آن قــدر بــه  کســانی  وقتــی 
کننــد. ک اضافی شــان را رهــا  کــه خــورا مــردم اطعــام می کنیــم تــا ایــن 

کــه بــه  کســانی باشــند  گردآمدنــد تــا یــاور  کــه در حجــون  خداونــد پــاداش دهــد جماعتــی را 
راهنمایــی می کننــد. و  اســتوار و دوراندیشــی هدایــت  اندیشــۀ 

بر دماغۀ حجون نشســتند، همچون شــاهان، و بلکه شــکوهمندتر و عّزت مندتر از آنان.

ُکندرو هستند. گویی  کردند و چون با زره های بلند راه روند،  دالورانی شاهین آسا یاری اش 

که چون سروراِن آدمیان را برشمرند، نیکوترین انسان با برترین پدر، احمد است. ها 

گرامی گوهر و نیک اخاق و راه یافتۀ تأییدگشته. همان پیامبر خدا و 

گویــا شــهابی اســت شــعله ور در  کــه  کارهــای ســهمگیِن بــزرگ چنــان سرشــار از جــرأت اســت  بــر 
دســتان آتش خــواه ]و آتش َبرنــده[.

از تبار گرامیان لوّی بن غالب است که چون خواهند به ذّلتش گیرند، چهره اش تیره گردد.

کــه نیم ســاقش ]از زرهــش[ بیــرون می زنــد. بــه  حمایــل شمشــیر و قامتــش بلنــد اســت، چنــدان 
گردند. کامروا  آبروی او از خدا باران خواهند و 

ک مهمــان تشــویق  کــردن خــورا کــه بــه فراهــم  بســی عطابخــش و ســروری اســت زادۀ ســرور 
گــرد مــی آورد. می کنــد و مهمانــان را 

چون ما در سرزمین ها بچرخیم، برای افراد قبیله آیینی شایسته آماده می کند و برپا می دارد.

همۀ پیراستگان از بدی و عیب، آن بزرگ رایتان ستوده کار، این آشتی و صلح را تشویق کردند.

کــه دیگــران  کــه مقــّرر داشــته بودنــد، انجــام دادنــد و بامــدادان در حالــی  شــبانگاهان آن چــه را 
خــواب بودنــد، آرام درآمدنــد.

کار محّمد و ابوبکر هم شــادمان شــدند. ســهل بن بیضاء1 را خشــنود بازگرداندند و از این 

ــه مــا پیــش از آن  ک ــد؛  کردن کت  ــت و شــرا ــزرگ مــا دخال کارهــای ب چــه هنــگام اقــوام دیگــر در 

ــا دیگــران دوســتی  ــم و در عیــن حــال ب کارمــان را انجــام می دادی ــا تصمیــم خودمــان  نامــه، ب

می ورزیدیــم.

گردآورد تا بیزاری خود  کسـان را  که برخی  که در مّکه اسـالم آورد، اّما اسـالمش را پنهان داشـت. همو بود  1. از صحابه بود 
را از آن پیمان نامـه اعالن کنند.)غ.(
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گــردن نمی نهادیــم و بــه هــر چــه می خواســتیم، دســت می یافتیــم و بــر  ــاز بــه ســتم  مــا از دیرب

ــتیم. ــختی روا نمی داش ــران س دیگ

کــه فــردا بــا  ای فرزنــدان قصــّی! بــه فریــاد ]خــود[ برســید. آیــا در اندیشــۀ جــان خــود و آن چــه 

خــود مــی آوَرد، نیســتید؟

گــر ســخن می گفتــی، حقیقــت  کــوه اســود! ا گفته انــد: ای  کــه  ماجــرای مــن و شــما چنــان اســت 
ــردی.1 ــان می ک را بی

)الطبقــات الکبــرٰی تألیــف ابن ســعد: 173/1 و 192 ]188/1 و 208[؛ الّســیرة النبوّیــه تألیــف 

الیعقوبــی:  یــخ  تار 151/2؛  ابن ُقَتیبــه:  األخبــار  عیــون  ]14/2-19[؛   404-399/1 ابن هشــام: 

22/2 ]31/2[؛ اإلســتیعاب _ شــرح حــال ســهل بــن بیضــاء _ : 570/2 ]قســمت دوم/660[؛ 

بغــدادی:  األدب  خزانــة  ]341/3[؛   231/1 ااُلُنــف:  الــّروض  ]98/1[؛   35/1 الّصفــوه:  صفــة 

و   121 و   106/3[  97 و   95 و   84/3 ابن َکثیــر:  تألیــف  النهایــه  و  البدایــة  ]57/2[؛   252/1

ــوان ابوطالــب:  ــر: 127/1 ]165/1[؛ الخصائــص الکبــرٰی: 151/1 ]249/1[؛ دی 122[؛ عیــون األث

ینــی َدْحــالن  ص13 ]ص45- 46[؛ الّســیرة الحلبّیــه: 357/1-367؛ الّســیرة الّنبوّیــه تألیــف َز

الّطالــب:  طلبــة  345[ _ ؛   -337/1[  290-286/1 الحلبّیــه:  الّســیرة  حاشــیۀ  _ در   ]137/1[

المطالــب: ص11-13 ]ص22-19[( ص9 و 15 و 44؛ أســنی 

گفتـــه اســـت:  یـــخ: 36/2 ]504/1-507[( ماجـــرای نامـــه را آورده و  ابن اثیـــر )الکامـــل فـــی الّتار

ــد  ــتن پیونـ گسسـ ــتم و  ــه را از سـ ــه آن چـ یانـ ــه مور کـ ــن  ــه و ایـ ــرای نامـ ــارۀ ماجـ ــب در بـ »ابوطالـ

که از جملۀ آن ها چنین است: خویشاوندی در آن بود، خورد، ابیاتی سروده 
گر غایبان از آن باخبر شوند، به شگفتی دچار شوند. که ا در ماجرای نامه عبرتی بود 

گویــای حقیقــت،  کفــر و پیوندگسســتن آنــان را از ایــن پیمان نامــه و آن چــه از زبــان  خداونــد، 

کــرد. گرفتنــد، محــو  ایــراد 

کــه ســخنی ناحــق  گشــت و هــر  گفتــه بودنــد، تبــاه  پــس آن چــه در ایــن ماجــرا ]بــر ضــّد پیامبــر[ 

بســازد، دروغــش معلــوم خواهــد شــد.

کـوه  کشـتند و قاتلـش یافـت نشـد. بازمانـدگان مقتـول خطـاب بـه  کـوه اسـود مـردی را  کـه در  1. ریشـۀ ایـن مَثـل آن اسـت 
گـر سـخن می گفتـی، حقیقـت را بیـان می کـردی. افـزون بـر ایـن ابیـات، چنـد بیـت دیگر نیـز از همیـن چکامه در  گفتنـد: ا

کـه در جـای دیگـر ندیدیـم. دیـوان ابوطالـب ]ص46 و 96[ هسـت 
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13. وصّیت ابوطالب هنگام وفاتش

کـه چـون هنـگام وفـات ابوطالـب نزدیـک شـد، بـزرگان قریـش را نـزد  بـی نقـل شـده 
ْ
َکل از 

گـرد آورد و بدانـان وصّیـت نمـود و گفت: »ای جماعت قریش! شـما برگزیدگان خداوند  خـود 

ید. در میان شـما، سـروِر فرمان  از میان آفریدگانش هسـتید. شـما قلب عرب به شـمار می رو

بـرده شـده، جنـگاور دلیـر، و فـرد گشاده دسـت اسـت. بدانید که شـما مایـه ای از افتخار برای 

که بدان  که خود فراچنگ آورده اید؛ و شرفی نگذاشته اید، مگر  عرب باقی ننهاده اید، جز آن 

دسـت یافته ایـد. پـس بدیـن سـان، شـما را بـر مـردم فضیلـت اسـت و آنـان همیـن را دسـتاویز 

گردآمده انـد.  خـود بـه سـوی شـما سـازند. مـردم بـا شـما در سـتیزند و بـر سـتیزتان بـه دشـمنی 

ید؛ که هم مایۀ خشـنودی  کـه ایـن بنیـان _ یعنـی: کعبـه _ را بـزرگ دار شـما را سـفارش می کنـم 

گام. پیونـد خویشـاوندی تان را پـاس  پـروردگار اسـت و هـم پایـداری معـاش و هـم اسـتوارِی 

افکَنـد و شـمارتان  بـه تأخیـر  را  ایـن پیونـد، مـرگ  پـاس داشـتن  کـه  را نگسـلید؛  یـد و آن  دار

گشـت.  ک پیشـینیانتان  کـه همیـن دو مایـۀ هـال کنیـد؛  را بیفزایـد. سـتم و سرکشـی را رهـا 

که این دو سـبب شـرافت در زندگی  گویید و نیازخواه را چیزی بخشـید؛  فراخواننده را پاسـخ 

که این دو در میان خواص محّبت  و مرگ اسـت. بر شـما باد راسـت گفتاری و امانت گزاری؛ 

کرامتتـان را در پـی آرنـد. شـما را پدیـد آورنـد و در میـان عـوام، 

کــه او امیــن قریــش و  یــد؛  کــه بــه محّمــد نیکــی ورز و همانــا شــما را ســفارش می کنــم 

کــردم. او بــرای  کــه شــما را بــدان ســفارش  صّدیــق عــرب و دربردارنــدۀ همــۀ چیزهایــی اســت 

یــدن دیگــران، آن را انــکار  کــه دل آن را پذیرفــت؛ اّمــا زبــان از تــرس دشــمنی ورز مــا چیــزی آورد 

کناره هــا و نیــز  گوشــه ها و  کــه بینوایــان عــرب و مردمــان  گویــا می بینــم  نمــود. بــه خــدا ســوگند! 

کارش را بزرگ داشــته اند؛  ی را پذیرفته و ســخنش را تصدیق نموده و  مســتضعفان، دعوت و

پــس او همــراه بــا آنــان تــن بــه امــواج مــرگ داد و ســران و بــزرگان قریــش دنبالــه رو ایشــان شــده، 

گاه بزرگ ترینشــان در برابــر  گشــته، و ضعیفانشــان قــدرت یافته انــد. نــا خانه هاشــان ویــران 
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ی دورتــر از همــه بــوده، بیــش از همــگان نــزد او  کــه بــه و ی نیازمندترینشــان نــزد او شــده؛ آن  و

ی ســاخته و دل هــای خــود  منزلــت یافتــه؛ مــردم عــرب دوســتِی خــود را بــه گونــۀ خالــص از آِن و

را بــرای او صفــا بخشــیده و زمــام خویــش را بــه او ســپرده اند. ای جماعــت قریــش! بــر شــما بــاد 

حمایــت از فرزنــد پدرتــان؛ او را یــاور و دوســت و گروهــش را پشــتیبان باشــید! بــه خــدا ســوگند! 

ی چنــگ نزنــد،  کــس بــه هدایــت و کــه ره یابــد؛ و هیــچ  کــس راه او را نپیمایــد، جــز آن  هیــچ 

گــر مــرا بــاز هــم جانــی بــود و مرگــم بــه تأخیــر می افتــاد، هرآینــه فتنه هــا  کــه ســعادت یابــد. ا مگــر 

کنار می زدم.« ی  را از او دور می کردم و مصیبت ها را از و

 339/1 الخمیـس:  یـخ  تار ]265/1[؛   72/1 دّنّیـه: 
ّ
الل المواهـب  ]30/4[؛   259/1 ااُلُنـف:  )الـّروض 

]300/1[؛ ثمرات األوراق ]ص294[ _ در حاشـیۀ المسـتطرف: 9/2 _ ؛ بلوغ اإلرب: 327/1؛ الّسـیرة الحلبّیه: 

ینی َدْحالن ]45/1[_ در حاشـیۀ الّسـیرة الحلبّیه: 93/1 _ ؛ أسـنی  375/1 ]352/1[؛ الّسـیرة الّنبوّیه تألیف َز

المطالب: ص5 ]ص11[(

گویـد: در ایـن وصّیـت سرشـار از ایمـان و هدایـت، داللتـی اسـت آشـکار بـر ایـن  امینـی 

کـه دیگـر از زندگـی  کـه بی تردیـد ابوطالـب؟ع؟ ایمـان آوردِن زبانـی خویـش را تـا ایـن هنـگام 

کـه قومـش بـا او دشـمنی ورزنـد و از ِگردش پاشـیده  نومیـد گشـته بـود، بـه تأخیـر افکْنـد، مبـادا 

گسـیختگی قدرتـش بینجامـد و دیگـر نتوانـد از رسـول خـدا؟ص؟  کم توانـی و  شـوند و ایـن، بـه 

کنون  گشـته بود. ا دفاع ورزد؛ هرچند از همان روز نخسـت، ایمان به پیامبر در قلبش اسـتوار 

که مرگ را نزدیک و آن مقصود را از دسـت رفته می دید، آن چه را در سـینه نهفته بود، آشـکار 

سـاخت و ایـن وصّیـت جاودانـه را در بـارۀ پیامبـر؟ص؟ انجـام داد.

14. وصّیت ابوطالب به زادگان پدرش

کـه چـون وفـات ابوطالـب  کـرده  ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی ]123/1[( بـا ذکـر سـند روایـت 

نزدیـک شـد، بنی عبدالمّطلـب را فراخوانـد و گفـت: »همـواره در خیـر خواهیـد بـود، مـادام که 

ی نمایید و یاری اش کنید  ی کنید. پس از او پیـرو از محّمـد سـخن شـنوید و فرمانـش را پیـرو

تـا راه یابید!«

367/7
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و در عبارتی آمده اسـت: »ای جماعت بنی هاشـم! از محّمد فرمان برید و او را تصدیق 

نمایید تا رسـتگاری یابید و به راه آیید!«

ّمـه تألیـف سـبط )ص5 ]ص8[(؛ 
ُ
گـردد: تذکـرة خـواص األ ایـن وصّیـت در ایـن مأخذهـا یافـت 

الخصائص الکبرٰی )87/1 ]147/1[(؛ الّسیرة الحلبّیه )372/1 و 375 ]352/1[(؛ السیرة الّنبوّیه تألیف 

الّسـیرة الحلبّیـه )92/1 و 293( _ ؛ أسـنی المطالـب )ص10  ینـی َدْحـالن ]45/1 و 140[ _ در حاشـیۀ  َز

ی گفته  ]ص17[(. برزنجـی ایـن حدیـث را دلیـل ایمان ابوطالب دانسـته؛ و چـه نیکو دلیلی! و

ی از پیامبـر را مایۀ هدایت شـمارد و دیگـران را به  کـه بسـیار بعیـد اسـت او پیـرو اسـت: »گویـم 

آن فرمـان دهـد؛ اّمـا خـود آن را تـرک نماید!«

کـه همـۀ ایـن موضع گیری ها  امینـی گویـد: عقـل سـلیم راهـی بـرای ایـن سـخن نمی یابـد 

از سرسـپردن ابوطالـب بـه دیـن راسـت مسـتقیم و بـاور آوردنـش بـه پیامبـر؟ص؟ برنمی خاسـته؛ 

وگرنـه چـه چیـز او را واداشـت تـا بـا قریـش بـا تندی و خشـونت رفتار کند و از آزارهـای آنان رنج 

ی و برگزیدگاِن گروهش  َبـرد و زندگـی آرام خویـش را بـه درد و رنـج بیاالیـد _ به ویژه آن اّیام که و

گـوارا داشـتند و نـه معـاش خـوش و نـه امنّیـت درخـور اعتمـاد  در شـعب بودنـد و نـه زندگـی 

و نـه از خطرهـا در امـان بودنـد _ و جفـا و قطـع پیونـد و سـنگدلی عـذاب آوری را از قوم خویش 

تحّمـل نماید؟

چــه چیــز او را بــه انجــام ایــن همــه واداشــت؟ چــه چیــز او را ســال ها در شــعب بــه 

کــه بــه راســتی اش اعتقــاد نداشــت و بــه  محاصــره و حبــس افکنــد، آن هــم بــرای چیــزی 

 حقیقتــش ســر فــرود نیــاورده بــود؟ نــه؛ بــه خــدا ســوگند! همــۀ این هــا جــز از ایمــان اســتوار 

کاوشــگر در  و تصدیــق و سرســپاری و بــاور بــه دیــن پیامبــر اســالم نبــود. ایــن بــرای خواننــدگان 

جزئّیــات آن ماجراهــا آشــکار می گــردد. تنهــا خویشــاوندی و پیونــد قبیلــه ای، او را بــه تحّمــل 

کــه پیونــد خویشــاوندی  کــه بــرادرش ابولهــب را! گیریــم  آن همــه ســختی فرانخواْنــد، همچنــان 

او را بــه دفــاع از پیامبــر؟ص؟ فراخواَنــد؛ اّمــا ]ایــن پیونــد بــه تنهایــی و بــدون ایمــان بــه پیامبر؟ص؟[ 
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کــه آشــکارا دعــوت رســول خــدا؟ص؟ را تصدیــق نمایــد و دیــن او را حــق بدانــد  او را وانمــی دارد 

کتاب هــای پیشــین از او نــام بــرده شــده  کــه در  کنــد  و او را پیامبــری همچــون موســی قلمــداد 

گشــته،  گمــراه  گرداَنــد و بازماَنــد،  ی  کــه از او رو کنــد، هدایــت یافتــه و آن  ی اش  کــه پیــرو و هــر 

کــرد و در آن هــا، مــردم  کــه او بــا همــۀ تــوان خویــش بیــان  و دیگــر ســخنان صریــح از ایــن دســت 

را با رساترین فریادش به سوی رسول خدا؟ص؟ دعوت نمود.

15. حدیثی از ابوطالب

ابن َحَجـر )اإلصابـه: 116/4( از طریـق اسـحاق بـن عیسـی هاشـمی، از ابورافع آورده اسـت: 

کـه  شـنیدم  چنیـن  عبـداهلل،  بـن  محّمـد  بـرادرزاده ام،  ›از  گفـت:  کـه  شـنیدم  ابوطالـب  »از 

ی را بـه پیونـد بـا خویشـاوندان و پرسـتش خـدای یگانـه و شـریک نگرفتـن در  پـروردگارش و

عبادتـش، برانگیختـه؛ و محّمـد بـس راسـتگو و امیـن اسـت.‹«

گفتـه  ینـی َدْحـالن )أسـنی المطالـب فـی نجـاة أبی طالـب: ص6 ]ص15[( آورده و  ایـن را سـّید َز

اهب 
ّ

کـرده و نیـز سـّید فّخـار بن معـد )الحّجة علـی الذ اسـت: »آن را خطیـب بـا ذکـر سـند روایـت 

بـا سـند دیگـر از  إلـی تکفیـر أبی طالـب: ص26 ]ص135[( از طریـق حافـظ ابوُنَعیـم اصفهانـی، و 

طریـق ابوالفـرج اصفهانـی آورده اسـت. همچنیـن شـیخ ابراهیـم حنبلـی در نهایـة الّطلـب، از 

که به  که از ابوطالب شـنیده اسـت: ›برادرزاده ام، آن راسـتگوی امین  کرده  عروۀ ثقفی روایت 

ی را بـه حفظ پیوند  خـدا سـوگند! بسـی راسـتگو اسـت، برایـم حدیث گفت که پـروردگارش و

کـن تـا روزی  خویشـاوندی و برپـا داشـتن نمـاز و پرداختـن زکات فرسـتاده؛ و می فرمود:“شـکر 

گـردی.”‹« کـه عذاب  کفـران مکـن  یابـی؛ و 

)3(

روایت های خاندان و بستگانش از وی، تنها از طریق اهل سّنت

و اّمـا مـردان خانـدان هاشـم و فرزنـدان عبدالمّطلـب و زادگان ابوطالـب؛ تنهـا چیزی که 

که ابوطالب ایمانی اسـتوار  که با بانگ رسـا اعالن نموده اند  گشـته، این اسـت  از آنان روایت 

)495(
369/7



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 7( 528

ک؟ص؟ برگزید، برخاسته از اعتقادش به دین آن حضرت؟ص؟  داشته و آن چه در یاری پیامبر پا

گاه ترند. بوده است. و اهل خانه به آن چه در آن است، آ

از عموهـای  گویـد: »در نظـر اهـل بیـت؟مهع؟  الرسـول  ابن اثیـر در جامـع األصـول فـی احادیـث 

آوردنـد.« ابوطالـب اسـالم  و  تنهـا حمـزه و عّبـاس  پیامبـر؟ص؟ 

ی خویش و با صراحت بسـیار  آری؛ ایشـان در طول نسـل ها و روزگارانشـان، با همۀ نیرو

بدیـن مطلـب فریـاد برآوردنـد و در این زمینه در برابر مخالفانشـان جبهه گرفتند:
چون حذام ســخن گوید، گفتارش را راســت شــمرید؛ که ســخن همان است که او گوید.

گفتـه اسـت: »بـا سـندهای بسـیار  1. ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 312/3 ]71/14[( 

کـه برخـی از عّبـاس بـن عبدالمّطلـب و برخـی از ابوبکـر بـن ابی قحافـه اسـت، روایـت شـده 

کـه گفـت: ›ال الـه اال اهلل؛ محّمـد رسـول اهلل.‹ ایـن  کـه ابوطالـب وفـات ننمـود، مگـر پـس از آن 

کـه ابوطالـب هنـگام وفـات سـخنی نهانـی گفت که بـرادرش عّبـاس آن را  خبـر مشـهور اسـت 

کـه رسـول  گاه  کـه ابوطالـب درنگذشـت، مگـر آن  شـنید.1 نیـز از علـی؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

خـدا؟ص؟ را در مـورد ]ایمـان[ خویـش خشـنود سـاخت.«

کــه چــون بیمــاری ابوطالــب شــّدت یافــت،  ابوالفــداء و شــعرانی از ابن عّبــاس آورده انــد 

ی فرمــود: »ای عمــو! آن _ یعنــی: شــهادت _ را بــر زبــان آور تــا در روز  رســول خــدا؟ص؟ بــه و

گــر ایــن  گفــت: »ای بــرادرزاده! ا قیامــت بــا آن برایــت شــفاعت را روا شــمرم.« ابوطالــب بــه او 

ــان  ــر زب کــه آن را از تــرس مــرگ ب کننــد  گمــان  ــۀ ننــگ و عــارم شــود و قریــش  کــه مای بیــم نبــود 

ــاس  ــد و عّب ــده ام، چنیــن می کــردم.« چــون مــرگ ابوطالــب نزدیــک شــد، لبانــش را جنباْن ران

ی  گفــت: »ای بــرادرزاده! بــه خــدا ســوگند! و گــوش خویــش را پیــش آورد و ســخنش را شــنید و 

1. بنگریـد بـه: الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: 27/2 ]59/2[؛ دالئـل الّنبـّوه تألیـف بیهقـی ]346/2[؛ البدایـة و النهایه 
دّنّیه: 

ّ
تألیـف ابن کثیـر: 123/3 ]152/3[؛ عیـون األثـر ابن سـّید الّنـاس: 131/1 ]173/1[؛ اإلصابـه: 116/4؛ المواهـب الل

71/1 ]262/1[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 372/1 ]350/1[؛ الّسـیرة الّدحالنّیـه ]44/1[ در حاشـیۀ الحلبّیـه: 89/1 ؛ أسـنی 
المطالـب: ص20 ]ص35[�
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کــه فرمانــش داده بــودی، بــر زبــان رانــد.« رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »ســتایش  همــان ســخنی را 

کشــف الغّمــه تألیــف شــعرانی:  یــخ ابوالفــداء: 120/1؛  کــرد، ای عمــو!« ]تار کــه تــو را هدایــت  خدایــی را 

]144/2

ینی َدْحالن )الّسـیرة الحلبّیه: 94/1 ]46/1[( آورده اسـت: »شـیخ سـحیمی در  سـّید احمد َز

کـه  شـرح خویـش بـر شـرح جوهـرة الّتوحیـد، از امـام شـعرانی و سـبکی و گروهـی دیگـر نقـل نمـوده 

ایـن حدیـث _ یعنـی: حدیـث عّبـاس _ نـزد برخـی از اهـل مکاشـفه ثابـت گشـته و این سـخن 

ی مسـلمان بـوده، نزدشـان صحیح اسـت.« کـه و

گویـد: مـا ایـن حدیـث را بـرای همراهـی بـا اهـل سـّنت آوردیـم؛ وگرنـه ابوطالـب  امینـی 

کـه  نیـازی مبـرم نداشـته تـا هنـگام وفـات آن دو جملـه را بـر زبـان راَنـد؛ همـان دو جملـه ای 

گرانبهایـش را بـرای بانـگ زدن بـه مفـاد آن هـا در شـعر و نثرش و فراخوانی بـه آن و دفاع  زندگـی 

از آورنـدۀ آن و تحّمـل هراس هـا تـا روز آخـر زندگـی در راه آن ها وقف نمود. او در آن حال نیازی 

یـد و  کفـر ورز مبـرم بـه تلّفـظ ایـن دو جملـه، همچـون چیـزی نوپدیـد، نداشـت. او چـه هنـگام 

گمـراه گشـت تـا بـا ایـن دو جملـه ایمـان و هدایـت یابـد؟ آیـا از گونـۀ شـهادت نیسـت، آن چـه 

کتـاب )ص331( آوردیـم )؟(: ی در همیـن  از سـخن و

که محّمد همیار موسی و مسیح بن مریم است. مردمان نیک باید بدانند 

هماننــد آن دو، شــیوه و روشــی نیــک بــرای مــا آورده و هــر یــک از ایشــان بــه فرمــان خــدا هدایت 

کنــد و از بدی هــا بــازدارد.

گفتاری راست دارد و به درشتی سخن نگوید. که او  کتاب خود می خوانید  شما در 

کتاب )ص332( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و

کــه بــر ســرانجاِم کارهــا  او امیــن اســت و محبــوب بنــدگان خــدا و نشــان و ُمهــر از پــروردگاری دارد 

چیره اســت.

کنــد، انگشــت  کــه ایــن را انــکار  کــه وحــی از جانــب خــدا بــه او دررســیده و هــر  پیامبــری اســت 

گزیــد. پشــیمانی خواهــد 
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کتاب )ص332( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و
کتاب هــای نخســت  کــه نامــش در  آیــا ندانیــد مــا محّمــد را رســولی چــون موســی یافته ایــم 

آســمانی آمــده اســت؟

کتاب )ص334( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و
کــه بــرای هدایــت و بــا دینــی از جانــب خداونــد صاحــب عــرِش  ]اندوهــا از[ ســتم بــر پیامبــری 

اســتوار آمــد.

کتاب )ص334( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و
کــن و آن را بشــارت ده و دیده هــا را بــه خویــش  بــدون عیــب و ایــراد، رســالت خویــش را آشــکار 

گــردان! روشــن 

کــه خیرخــواه و دلســوز منــی. دعــوت نمــودی و در  مــرا بــه دیــن خویــش خوانــدی و دانســتم 

کار امیــن بــودی. ایــن 

که دین محّمد از بهترین دین های آفریدگان است. و دانستم 

کتاب )ص335( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و
کتب موسی و ذوالّنون، ایمان آورید. کتاب شگفِت نازل شده بر پیامبری، همچون  یا به 

کتاب )ص337( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و

کردم. رسول خداوند را با شمشیری به درخشش آذرخش، یاری 

از رسول خدا حمایت و پاسداری می ورزم، حمایت حمایتگری مهربان و دلسوز.

کتاب )ص340( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و
پــس پــروردگاِر بنــدگان بــا یــاوری خویــش بــه تأییــد او پرداخــت و دینــی سراســر حــق و تهــی از 

باطــل را آورد و آشــکار ســاخت.

کتاب )ص356( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و

به خدا سوگند! نه من از یاری اش دست می کشم و نه فرزندان نیک گوهرم.

 ســوگند بــه ایــن پیامبــر! مــا او را یــاری می کنیــم و بــا ســرنیزه ها بــر دشــمنان او می زنیــم
و آن ها را از وی دور می کنیم.
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کتاب )ص345( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و
گناهان درازدســتانۀ خود، بســی نامبارک گشته اید. آیا خواهید محّمِد پیامبر را بکشــید؟ با 

کتاب )ص357( آوردیم )؟(: ی در همین  و نیز آن چه از سخن و
که بردبارانه به پیروزی رسی! کن و دین را یاور باش؛  ای ابو َیْعلٰی! بر دین احمد بردباری 

گیــر  کــه از ســوی پــروردگارش حــق را آورده، فرا کســی را  گــرد  ای حمــزه! بــا راســتی و اســتواری، 
کفــر پیشــه مکــن! و 

گفتی، خرسند شدم. پس در راه خدا، یاور رسول خدا باش! وقتی از ایمان خود 

که ابوالفرج اصفهانی روایت نموده است: و نیز این سخنش 
کــه احمــد جادوگــر اســت. بــه پــروردگار شــتران دونــده بــه ســوی حــرم  کردنــد  قریشــیان اّدعــا 

ســوگند! آنــان دروغ می گوینــد.

که بر اموال و حرمت ها امین است. من پیوسته او را به راستگویی شناخته ام و می دانم 

کتــاب  کــه در  گــزارش شــده، چنــان  کــه از طریــق ابوالفــرج اصفهانــی  و نیــز ایــن ســخنش 

اهــب إلــی تکفیــر أبی طالــب )ص72 ]ص281[( آمــده؛ و هــم از طریــق حســن بن محّمد 
ّ

الحّجــة علــی الذ

کــه در تفســیر ابوالفتــوح )212/4 ]473/8[( آمــده اســت: بــن  َجِریــر، آن ســان 
کنانه بگو: به افراد عّزت مند و عطابخش و بزرگوار 

از سوی خداوند رسولی برای شما آمده؛ او را با رفتاری نیک و شایسته پذیرا شوید!

کــه تنهــا از آِن او اســت و دســت بــه  ــر تــن او پوشــانده  کــه خــدا ردایــی ب کنیــد؛  ــاری  احمــد را ی
دست نخواهد شد.

که در شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید  که در زمرۀ ابیاتی است  و نیز این سخنش 

)315/3 ]78/14[( یافت گردد:

گسســتگی  از دوران  پــس  کــه  اســت، همــان رســول خــدا  بهتریــِن خانــدان هاشــم، احمــد 
پیامبران آمد.1

1. اشـاره دارد به این سـخن خدای تعالی: »فرسـتادۀ ما به سـوی شـما آمد که در دوران گسسـتگِی ]آمدِن[ پیامبران، ]حق 
را[ بـرای شـما روشـن بیـان می کنـد تـا نگوییـد: ما را نویدرسـان و بیـم دهنده ای نیامـد.« ]مائده/19[ این ابیـات در کتاب 

الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیر أبی طالب تألیف سـّید فّخـار )ص74 ]ص283[( یافت گردد.

372/7
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بر طبل می کوفتند  را  گزارش می شد، آن  از هر یک از صحابه  از این،  کم تر  گر چیزی  ا

که در بیان فضیلت ها برای برخی از ایشان، با غلّوورزی در بارۀ آنان، به هر خزه ای  کسی  و 

گروه  که درِک اسالم آوردن ابوطالب برای این  اّما می بینم  درآویزد، در شیپور آن می دمید! 

گونه از این سخنان فریاد برآوَرد؛ چرا؟ من ندانم! ی با هزاران  گر و بسیار دشوار است، حّتی ا

2. ابن سـعد )الطبقـات الکبـرٰی: 105/1 ]123/1[( از عبیـداهلل بـن ابی رافـع، از علـی روایـت 

کـرده اسـت: »درگذشـت ابوطالـب را بـه رسـول خـدا؟ص؟ خبر دادم. گریسـت و فرمـود: ›برو و او 

کنـد!‹« کـه خدایـش بیامـرزد و رحمـت  ک بسـپار؛  کـن و بـه خـا کفـن  را غسـل ده و 

گریست و فرمود: ›برو و او را غسل ده ... .‹« در عبارت واقدی آمده است: »پس بسیار 

کر ]مختصـر تاریـخ مدینـة دمشـق:  کرده انـد: ابن عسـا بـا ذکـر سـند روایـت  کسـان  ایـن  را  آن 

کـه در أسـنی المطالـب )ص21 ]ص38[( آمـده؛ بیهقـی )دالئـل الّنبـّوه ]348/2[(�  32/29[، چنـان 

]ص8[(؛  ص6  ّمـه: 
ُ
األ خـواص  )تذکـرة  ابن جـوزی  سـبط  کرده انـد:  یـاد  آن  از  کسـان  ایـن  نیـز 

بـی )الّسـیرة الحلبّیـه: 373/1 ]351/1[(؛ 
َ
ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 314/3 ]76/14[(؛ َحل

ینـی َدْحالن )44/1( _ در حاشـیۀ الّسـیرة الحلبّیه )90/1( _ . نیـز چنان که در  الّسـیرة الّنبوّیـه تألیـف َز

أسـنی المطالـب )ص35 ]ص62[( آمـده، برزنجـی در کتـاب فـی نجـاة أبـوی النبی و عّمـه أبی طالب، آن 

گفتـه اسـت: »نیـز آن را ابـوداوود و ابن جـارود و ابن خزیمـه بـا ذکـر  را آورده و صحیـح شـمرده و 

یـد، تنها برای آن  ی خودداری ورز کـه پیامبر؟ص؟ از تشـییع جنازۀ و سـند روایـت کرده انـد. ایـن 

ی  ی نمـاز نخوانـد، هـم از ایـن رو کـه بـر و گزنـد نابخـردان قریـش در امـان ماَنـد. ایـن  کـه از  بـود 

کـه آن هنـگام هنـوز نمـاز مّیـت تشـریع نشـده بـود.« بـود 

کــه ابوطالــب در نیمــۀ شــّوال ســال دهــم بعثــِت رســول  از اســلمی و جــز او نقــل شــده 

ی رحلــت نمــود. پــس رســول  خــدا؟ص؟ وفــات یافــت و خدیجــه یــک مــاه و پنــج روز پــس از و

کــه آن ســال را »ســال  گردآمــد، چنــدان  ــات او و عمویــش اندوهــی ســخت  خــدا؟ص؟ را از وف

اندوه« نامیدند.
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ــة و  ــزی: ص27؛ البدایـ ــماع َمْقریـ ــاع االسـ ــعد: 106/1 ]125/1[؛ إمتـ ــرٰی تألیـــف ابن سـ ــات الکبـ )الطبقـ

النهایـــه تألیـــف ابن َکثیـــر: 134/3 ]156/3[؛ الّســـیرة الحلبّیـــه: 373/1 ]346/1[؛ الّســـیرة الّنبوّیـــه تألیـــف 

ینـــی َدْحـــالن ]139/1[ _ در حاشـــیۀ الّســـیرة الحلبّیـــه: 291/1 _ ؛ أســـنی المطالـــب: ص11 ]ص14 و 20[( َز

درخور توّجه

کـــه شـــنیدید _ وفـــات ابوطالـــب را در نیمـــۀ شـــّوال دانســـته و ابوالفـــداء  ابن ســـعد _ چنـــان 

دّنّیـــه: 71/1 ]262/1[( 
ّ
یـــخ: 120/1( آن را در مـــاه شـــّوال شـــمرده و نیـــز َقســـَطالنی )المواهـــب الل )الّتار

ایـــن قـــول را بـــه برخـــی نســـبت داده اســـت. َمْقریـــزی )إمتـــاع االســـماع: ص27( آن را در روز 

کـــه برخـــی آن را در نیمـــۀ شـــّوال شـــمرده اند. ُزرقانـــی )شـــرح  گفتـــه  نخســـت ذی قعـــده دانســـته و 

گویـــد: »ابوطالـــب پـــس از بیـــرون آمدنشـــان از شـــعب، در هجدهـــم  دّنّیـــه: 291/1( 
ّ
المواهـــب الل

کـــه آنـــان در آغـــاز ســـال 50 از   مـــاه رمضـــان ســـال دهـــم درگذشـــت. در اإلســـتیعاب آمـــده 

عـــام الفیـــل از شـــعب بیـــرون آمدنـــد و ابوطالـــب 6 مـــاه بعـــد وفـــات نمـــود؛ پـــس درگذشـــتش 

کتاب هـــای شـــیعیان نیـــز بـــه چشـــم  در مـــاه رجـــب رخ داده اســـت.« ایـــن اختـــالف نظـــر در 

می خـــوَرد.

که پیامبر؟ص؟ از تشییع جنازۀ ابوطالب  کرده  3. بیهقی از ابن عّباس با ذکر سند روایت 

گفت: »خویشاوندی مان تو را خیر رساَند! خدایت پاداش دهد، ای عمو!« بازگشت و 

کـه پیامبـر در میانـۀ راه بـه تشـییع جنـازۀ ابوطالـب پیوسـت و  در عبـارت خطیـب آمـده 

فرمـود: »خویشـاوندی مان تـو را خیـر رسـاَند! خدایـت پـاداش نیکـو دهـد، ای عمـو!«

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی: 196/13؛ البدایـة و النهایـه  )دالئـل الّنبـّوه تألیـف بیهقـی ]349/2[؛ تار

ّمـه تألیـف سـبط: ص6 ]ص8[؛ نهایـة الّطلـب شـیخ 
ُ
تألیـف ابن َکثیـر: 125/3 ]155/3[؛ تذکـرة خـواص األ

کـه در الّطرائـف: ص86 ]ص305[ آمـده؛ اإلصابـه: 116/4؛ شـرح شـواهد المغنـی:  ابراهیـم حنفـی، چنـان 

)]397/1[ ص136 

کـه ابوطالـب وفات  گویـد: »چـون بـه رسـول خـدا گفتنـد  یـخ: 26/2 ]35/2[(  یعقوبـی )الّتار

373/7
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گشـت  کـرد. سـپس درون  گـران افتـاد و بـر او سـخت بی تابـی   نمـوده، ایـن مطلـب در دلـش 

و چهار بار سـمت راسـت پیشـانی اش و سـه بار سـمت چپ آن را دسـت کشـید و فرمود: ›ای 

کـردی؛ در حـال بزرگسـالی  کودکـی پرورانـدی؛ در حالـی یتیمـی سرپرسـتی  عمـو! مـرا در حـال 

یـاوری نمـودی؛ پـس خدایـت از مـن پاداش خیر دهاد!‹ سـپس در برابـر تابوتش حرکت کرد و به 

سوی آن روی کرد و گفت: ›خویشاوندی مان تو را خیر رساَند! خدایت پاداش نیکو  دهد!‹«

کـه عّبـاس گفـت: »ای رسـول خـدا! آیـا  4. از اسـحاق بـن عبـداهلل بـن حـارث نقـل شـده 

گونـه خیـر دارم.« بـرای ابوطالـب امیـدی داری؟« فرمـود: »از پـروردگارم بـرای او امیـد همـه 

آن را ابن سـعد )الطبقات الکبرٰی: 106/1 ]124/1[( با سـند صحیح و راویانی سراسـر ثقه آورده 

َمه، ثابـت بنانـی1، و 
َ
م، َحّمـاد بـن  َسـل

ّ
کتاب هـای صحیـح هسـتند: َعّفـان بـن مسـل کـه راویـان 

اسـحاق بـن عبداهلل.

یـخ مدینـة دمشـق:  کر ]مختصـر تار نیـز آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابن عسـا

کـه در الخصائـص الکبـرٰی )87/1 ]147/1[( آمـده؛ فقیـه حنفـی شـیخ ابراهیـم  32/29[، چنـان 

گـردد. همچنین آن را  کـه در الّطرائـف )ص68 ]ص305[( یافـت  دینـوری در نهایـة الّطلـب، چنـان 

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 311/3 ]68/14[(؛ و سـیوطی )الّتعظیـم و المّنـه: ص7( بـه نقـل 

کرده اند. از ابن سعد یاد 

کـه عربی صحرانشـین نزد رسـول خدا؟ص؟ آمـد و گفت:  5. از انـس بـن مالـک نقـل شـده 

کـه  کودکـی  یـم تـا نالـه بـرآوَرد و نـه  کـه نـه شـتری دار »ای رسـول خـدا! در حالـی نـزد تـو آمدیـم 

صبحگاهـان شـیری بنوشـد.« سـپس چنیـن سـرود:
کــودک از شــّدت  کــه دختــرک مــا از ســینه اش خــون می چکــد و مــادِر  ــو آمدیــم  ــزد ت ــی ن در حال

کــودک خــود غافــل شــده اســت. گرســنگی، از 

گونـه آورده انـد: ابن سـعد  1. در اصـل مأخـذ، بنائـی اسـت؛ اّمـا در الخصائـص الکبـرٰی، بنانـی آمـده اسـت. نیـز همیـن 
)125/1(.)غ.( الحّفـاظ  تذکـرة  220/5(؛  الّنبـالء:  أعـالم  )سـیر  ذهبـی  232/7(؛  الکبـری:  )الّطبقـات 

374/7
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کاری از دســتش  گرســنگی تــوان بــاال آوردن دســت ها را نــدارد و هیــچ  کــودک1 از ضعــف و 

برنمی آیــد.

از طعام مردمان هیچ چیز نزد ما نیست، مگر حنظل و پشم سوزاندۀ شتر که ارزشی ندارد.

گریزند، جز نزد رسوالن؟ کجا  گریزی جز به سوی تو نداریم. و مردمان  راه 

کـه ردا بـر زمیـن می کشـید، بـر منبـر فـراز آمـد و پـس  رسـول خـدا؟ص؟ برخاسـت و در حالـی 

گفـت: »بارخدایـا! مـا را بـا بارانـی نجات بخـش و از پـی هـم  از سـتایش و ثنـای خـدای تعالـی، 

ُکندی نپذیرد، سیراب فرما؛ تا با آن کشتزاران را برویانی و پستان ها را پر شیر  که  بارنده و فراگیر 

که برون آورده می شـوید _2 !« گردانی _ و بدین سـان اسـت  سـازی و زمین را پس از مرگش زنده 

بـه هـم برخوردنـد و مـردم  کـه آذرخش هـا در آسـمان  بـود  پایـان نگرفتـه  ایـن دعـا  هنـوز 

گفـت:  کنـان آمدنـد: »ای رسـول خـدا! در آسـتانۀ غـرق شـدنیم.« پیامبـر؟ص؟  کنـار شـهر نالـه 

»]بارخدایـا![ بـاران را بـر نواحـی اطـراف مـا ببـاران و نـه بـر خـود مـا!« پـس ابرهـا همچـون تاجـی 

کـه دنـدان  گشـود  کنـار رفتنـد. آن گاه، رسـول خـدا؟ص؟ چنـان دهـان بـه خنـده  از فـراز مدینـه 

گر زنـده بود،  کـه ا آسـیابش نمایـان گشـت؛ و فرمـود: »خداونـد ابوطالـب را پـاداش فـراوان دهـد 

کیسـت تـا آن شـعر او را بـرای مـا بخوانـد؟« علـی بـن ابی طالـب  چشـمش روشـن می گشـت! 

گویـا مقصـودت ایـن سـرودۀ او اسـت: گفـت: »ای رسـول خـدا!  _ کـّرم اهلل وجهـه _ 

پنــاه  و  اســت  یتیمــان  سرپرســت  کننــد؛  طلــب  بــاران  آبرویــش  بــه  کــه  اســت  ســپیدرویی 

بیوه زنان.«

پیامبر؟ص؟ فرمود: »آری.« سـپس علی ابیاتی از آن قصیده را بر پیامبر خواند و رسـول خدا 

بر منبر برای ابوطالب آمرزش خواسـت. آن گاه، مردی از کنانه برخاسـت و چنین سـرود:
کــه بــه ُیمــن  کــه سپاســگزار اســت؛ چــرا  کســی  بارخدایــا! ســتایش تــو را اســت؛ ســتایش از ســوی 

روی پیامبــر ســیراب شــدیم.

که مناسب تر است. )ن.( 1. در شرح ابن ابی الحدید »جوان« آمده 

کذلک تخرجون.«)م.( 2. اشاره دارد به: روم/19: »و یحیی األرض بعد موتها و 
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او خداوند خالق خویش را به اصرار خواند و دیده به رحمت او دوخت.

که دانه های باران بر ما فروبارید. سریع تر از زماِن افکندن ردا از تن دیدیم 

ابرها سخت باریدند و خداوند با آن، واالیان ُمَضر را به فریاد رسید.

گفته بود: ک درخشان رو  که عمویش ابوطالب، آن تابنا پس چنان شد 

به برکت وی، خداوند ابرها را می باراند. و این چهرۀ عیان همان خبر است.

کار نیکی انجام داده ای!« رسول خدا؟ص؟ فرمود: »اگر شاعری کاری نیک انجام دهد، تو 

)أعـالم الّنبـّوه تألیـف مـاوردی: ص77 ]ص130[؛ بدائـع الّصنائـع: 283/1؛ شـرح نهـج البالغـه تألیف 

ابن ابی الحدیـد: 316/3 ]81/14[؛ الّسـیرة الحلبّیـه ]116/1[؛ عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 

ینـی  435/3 ]31/7[؛ شـرح شـواهد المغنـی تألیـف سـیوطی: ص136 ]398/1[؛ الّسـیرة الّنبویـه تألیـف َز

َدْحـالن: 87/1 ]43/1[؛ أسـنی المطالـب: ص15 ]ص26[؛ طلبـة الّطالـب: ص43(

کــه خــدا بــه  گویــد: »ایــن ســخن پیامبــر؟ص؟  کــه در أســنی المطالــب آمــده، برزنجــی  چنــان 

بــاران  بــر منبــر  کــه  گــر پیامبــر را می دیــد  کــه ا گــواه اســت  فــراوان دهــد،  پــاداش  ابوطالــب 

ــرای ابوطالــب  گواهــی پیامبــر؟ص؟ ب می طلبــد، شــادمان و روشن چشــم می گشــت. پــس ایــن 

ی از ســخنان رســول خــدا؟ص؟ شــادمان و روشن چشــم می گشــته؛  کــه و پــس از وفــات او اســت 

ــر  ــای پیامب کمال ه ــه  ی ب ــش و ــّوت و دان ــه نب ــش ب ــته از ایمان ــبب راز برخاس ــه س ــز ب ــن ج و ای

گشته بود.« که در قلب او پابرجا  نبوده 

گروهـی ایـن حدیـث را در بـارۀ بـاران طلبیـدن پیامبـر؟ص؟ آورده و عبـارت  گویـد:  امینـی 

کـه  »خداونـد ابوطالـب را پـاداش فـراوان دهـد.« از آن حـذف نموده انـد! شـما بهتـر می دانیـد 

کـف مـا نیـز  نـرود! مقصـود از ایـن تحریـف چیسـت؛ و شـناخت ایـن مقصـود از 

سـیره  کتاب هـای  »در  گویـد:   )]80/14[  316/3 البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد   .6

کـه چـون عتبـة بـن ربیعـه یـا  َشـیبه، پـای ابوعبیـدة بـن حـارث بـن  و غزوه هـای پیامبـر آمـده 

ی نمودنـد و دوسـت خـود  مّطلـب را در جنـگ بـدر قطـع نمـود، علـی و حمـزه بـه سـوی او رو

375/7
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کـش سـاختند. سـپس  ی رهاندنـد و بـا شمشـیرهای خـود بـر عتبـه زدنـد تـا هال را از دسـت و

دوسـت خـود را از آوردگاه بـه سـوی سـایبان بردنـد و در برابـر رسـول خـدا؟ص؟ نهادنـد، حـال آن 

گر ابوطالب زنـده بود، در  ی گفت: ›ای رسـول خـدا! ا کـه مغـز سـاق پایـش بـر زمیـن روان بـود. و

یـده اسـت: کـه در ایـن سـرودۀ خـود، راسـتی ورز می یافـت 
گذاریم. که بدون نبرد و مبارزه، محّمد را به شما وا به خانۀ خدا سوگند! دروغ پنداشتید 

کشــته بــر زمیــن افتیــم؛ و در ایــن راه، فرزنــدان  کــه پیرامونــش   او را چنــدان یــاری می کنیــم 

و زنانمان را به فراموشی می سپاریم.‹

که در آن هنگام، رسول خدا؟ص؟ برای او و نیز ابوطالب آمرزش طلبید.« گویند 

کـه بـه عقیـل بـن ابی طالـب فرمـود: »ای ابویزیـد! مـن تـو  7. از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل شـده 

کـه  ی  را بـه دو سـبب دوسـت مـی دارم: یکـی بـرای خویشـاوندی ات بـا مـن؛ و دیگـری از آن رو

می دانـم عمویـم، ابوطالـب، تـو را دوسـت می داشـت.«

]قســمت  )اإلســتیعاب: 509/2  ابوعمــر  کرده انــد:  روایــت  بــا ذکــر ســند  کســان  ایــن  را  آن 

ــر العقبــٰی )ص222(  کــه در ذخائ ســوم/1078[(؛ َبَغــوی و َطَبرانــی ]المعجــم الکبیــر: 191/17[، چنــان 

یــخ الخمیــس )163/1(؛ عماد الّدیــن یحیــی عامــری در بهجــة المحافــل: 327/1. نیــز  آمــده؛ تار

کــه ایــن  گفتــه اســت: »گوینــد  ابن ابی الحدیــد )شــرح نهــج البالغــه: 312/3 ]70/14[( آن را آورده و 

گفتــه  گشــته اســت.« َهیَثمــی )مجمــع الّزوائــد: 273/9( نیــز  خبــر شــهرت یافتــه و مســتفیض 

یان آن ثقه هستند.« است: »راو

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه ایمـان عمـوی خویـش بـاور داشـته؛  گواهـی اسـت راسـت بـر آن  ایـن 

یـدن پیامبر؟ص؟  کـه کافری کسـی را دوسـت بدارد تا سـبب دوسـتی ورز وگرنـه چـه ارزشـی دارد 

بـه فرزنـدان او شـود؟

که امام عامری  ی بوده؛ چنان  این سـخن رسـول خدا؟ص؟ با عقیل پس از اسـالم آوردن و

بـن ابی طالـب  گفتـه اسـت: »در ایـن سـال، عقیـل  کـرده و  بـدان تصریـح  در بهجـة المحافـل 

گشـت و چـون اسـالم آورد، پیامبـر؟ص؟ بـه او فرمـود: ›ای ابویزیـد! ... .‹« هاشـمی مسـلمان 

376/7
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گویـد:  کتـاب، هنـگام توضیـح ایـن حدیـث  جمال الّدیـن اشـخر یمنـی در شـرح همـان 

کـه محبـوِب حبیـب خویـش را دوسـت بـدارد.« »دوسـتار را بایسـته اسـت 

یده و این دوسـتی  که رسـول خدا؟ص؟ به ابوطالب دوسـتی ورز آیا در شـگفت نمی شـوید 

کـه پـدرش بـه او  ی آشـکار سـاخته و عقیـل را بدیـن سـبب دوسـت داشـته  را پـس از وفـات و

ی مؤمـن نبوده باشـد؟ گـر ابوطالـب _ پنـاه بـر خـدا! _ بـه دیـن و یـده؛ ا محّبـت می ورز

8 . ابوُنَعیـم ]دالئـل الّنبـّوه: 209/1 و 212[ و جـز او از ابن عّبـاس و دیگـران بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه فرزندان خویش  کـه ابوطالـب پیامبـر؟ص؟ را بسـیار دوسـت می داشـت، به گونه ای  کرده انـد 

ی، جـز در  را چنـان دوسـت نمی داشـت؛ و او را بـر فرزنـدان خـود مقـّدم می شـمرد؛ و از ایـن رو

ی نمی خوابیـد و هـرگاه بیـرون می شـد، او را نیـز بـا خـود بیـرون می ُبـرد. کنـار و

کـه در زمـان زندگانی  چـون ابوطالـب درگذشـت، قریـش چنـدان بـه پیامبـر آزار رسـاندند 

که  که به آن اندازه بتوانند آزار رسـانند؛ تا آن جا  ابوطالب نمی توانسـتند و امید هم نداشـتند 

بـا سـر  بـر سـرش پاشـید. رسـول خـدا؟ص؟  ک  گرفـت و خـا او راه  بـر  از نابخـردان قریـش  یکـی 

ک آلـود بـه خانـه درون شـد و یکـی از دخترانـش برخاسـت و بـه سـوی او رفـت و در حالـی  خا

ک را از سـر او شسـت. رسـول خـدا؟ص؟ بـه او فرمود: »دخترکـم! گریه نکن؛  کـه می گریسـت، خـا

کـه ناخوشـایندم  کـه خداونـد پـدرت را حفـظ می کنـد. قریـش نمی توانسـت بـا مـن کاری کنـد 

که ابوطالب درگذشت.« گاه  باشد تا آن 

که ابوطالب درگذشـت.«  گاه  در عبارتی آمده اسـت: »همواره قریش بزدالن بودند تا آن 

که ابوطالب درگذشـت.« گاه  و در عبارتی دیگر آمده اسـت: »همواره قریش بزدل بود تا آن 

 284/1 کر:  ابن عسـا دمشـق  مدینـة  تاریـخ  ]344/2[؛   229/2 طبـری:  الملـوک  و  مـم 
ُ
األ )تاریـخ 

کـم: 622/2 ]679/2[؛ البدایـة و النهایه تألیـف ابن َکثیر: 122/3  ]33/29[؛المسـتدرک علـی الصحیحیـِن حا

 213/2 زمخشـری:  الفائـق  105[؛  و   66/1[  21/1 ابن جـوزی:  تألیـف  الّصفـوه  صفـة  151[؛  و   106/3[  134 و 

]290/3[؛ تاریخ الخمیس: 253/1؛ الّسیرة الحلبّیه: 375/1 ]353/1[؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
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153/7 و 154 ]194/7[؛ شـرح شـواهد المغنـی: ص136 ]397/1[ بـه نقـل از بیهقـی ]دالئـل الّنبـّوه: 350/2[؛ 

أسنی المطالب: ص11 و 21 ]ص19 و 38[؛ طلبة الّطالب: ص4 و 54(

کشـتگاِن افتـاده  کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه  گاه  کـه در روز بـدر آن  9. از عبـداهلل نقـل شـده 

گـر ابوطالـب زنده بـود، درمی یافـت که شمشـیرهای ما  بـر زمیـن نگریسـت، بـه ابوبکـر فرمـود: »ا

برگزیـدگاِن ]قریـش[ را درگرفـت!« و مقصـودش ایـن سـرودۀ ابوطالـب بـود:
به خانۀ خدا سوگند! دروغ گفتید. اگر این وقایع جّدّیت گیرد، آدم و آهن به هم درخواهد آمیخت.

)األغانی: 28/17 ]214/18[؛ طلبة الّطالب: ص38 به نقل از دالئل اإلعجاز ]ص15[(

10. حافــظ گنجــی )کفایــة الطالــب فــی مناقــب علــی بــن أبی طالــب؟ع؟ : ص68 ]ص166[( بــا ذکر 

کــه رســول خــدا؟ص؟  ســند از طریــق حافــظ ابن فنجویــه، از ابن عّبــاس در حدیثــی مرفــوع آورده 

کــس ســزاوارتر از  کســی را پــس از خویــش جانشــین می ســاختم، هیــچ  گــر  ــه علــی فرمــود: »ا ب

تــو نبــود، هــم بــه ســبب پیشــگامی ات در اســالم و هــم خویشــاوندی ات بــا رســول خــدا و هــم 

کــه  کــه فاطمــه، ســرور زنــان مؤمنــان، بــا تــو اســت؛ و پیــش از این هــا، بــه ســبب آن  دامــادی ات 

کــه  کــه قــرآن نــازل گشــت. و مــن بســیار مشــتاقم  ابوطالــب بــرای مــن بــه بــال آزمــوده شــد، آن گاه 

ی جبــران نمایــم.« آن را در حــّق فرزندانــش پــس از و

نیست.  سازگار  ابوطالب  کفر  با  احادیث  این  مضمون های  از  یک  هیچ  گوید:  امینی 

کفن نماید و غسل دهد؛  کافری را  که  رسول خدا؟ص؟ اماِم خلیفۀ خویش؟ع؟ را فرمان ندهد 

آن حضرت؟ص؟ برای چنین کسی آمرزش و رحمت نخواهد _ چنان که در حدیث دوم آمده _ ؛ 

که در حدیث سوم آمده _ ؛ و پاره ای از خیر، چه رسد به  و برای او پاداش خیر نخواهد _ چنان 

همۀ آن، را برای او امید ندارد _ چنان که در حدیث چهارم آمده _ ؛ و برای او از خداوند پاداش 

فراوان نجوید _ چنان که در حدیث ]پنجم[ طلب باران آمده _ ؛ و برای او آمرزش نطلبد _ چنان 

که وی دوستش داشته، محبوب نشمارد؛  که در حدیث ششم آمده _ ؛ و عقیل را به سبب آن 

که مسلمان حّتی برخی از این چیزها را وانهد، چه رسد به همۀ آن ها،  کفر سبب می شود  زیرا 
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که خود آن حضرت این سخن را از  کسی چون پیامبر اسالم؟ص؟ ! این در حالی است  آن هم 

که به خدای و روز واپسین ایمان آورند، در حالی  خداوند عّزتمند اعالن نموده است: »مردمی را نیابی 

گر چه پدران یا پسران یا  کرده اند، دوستی بدارند؛ ا که با خدای و پیامبرش دشمنی و مخالفت  کسانی  که با 

برادران یا خویشانشان باشند.« ]مجادله/22[

کـه ایمـان آورده ایـد، دشـمنان من و دشـمنان خود  و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »ای کسـانی 

کـه بـه آن ]سـخن[ حـق که برای شـما آمده  ح دوسـتی می افکنیـد و حـال آن  را دوسـت مگیریـد. بـا آن هـا طـر

کافر شـدند.« ]ممتحنه/1[ _ یعنـی قـرآن _ 

گر کفر  و نیـز ایـن گفتـۀ خـدای تعالـی: »ای کسـانی که ایمـان آورده اید! پدران و برادران خـود را، ا

که آنان را دوسـت و سرپرسـت بگیرد،  کسـی از شـما  را بر ایمان برگزیدند، دوسـت و سرپرسـت مگیرید؛ و هر 

آنانند ستمکاران.« ]توبه/23[

گر به خدا و پیامبر و آن چه به او فروآمده، ایمان می آوردند،  و هـم ایـن گفتـار خـدای تعالـی: »و ا

آن ها را دوست نمی گرفتند، ولیکن بسیاری از آنان بدکاراِن نافرمانند.« ]مائده/81[

و آیات دیگر.

ک کلمات پا

تمـام رازی در الفوائـد، بـا سـندش از عبـداهلل بـن عمـر آورده کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »چون 

کـه در روزگار جاهلّیـت  روز قیامـت شـود، بـرای پـدرم و مـادرم و عمویـم، ابوطالـب، و بـرادری 

داشـتم، شـفاعت نمایـم.«

)ذخائـر العقبـٰی: ص7؛ الـّدرج المنیفـه تألیـف سـیوطی: ص7؛ مسـالک الحنفـا: ص14( در ایـن اثـر 

کرده اند و در آن تصریح شـده  آمده اسـت: »این حدیث را ابوُنَعیم و جز او با ذکر سـند روایت 

کـه یکدیگـر را  کـه آن بـرادر، بـرادِر شـیرِی پیامبـر بـوده اسـت. ایـن روایـت چندیـن طریـق  دارد 

پشـتیبانی می کننـد؛ و همانـا حدیـث ضعیـف بـا فراوانـِی طریق هایـش قـّوت یابـد. نیکوتریـن 

کـم آن را صحیـح شـمرده اسـت.« کـه حا ایـن طریق هـا، از آِن ابن مسـعود اسـت 
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کـه از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »همانا  یـخ الیعقوبـی )26/2 ]35/2[( آمـده  در تار

و  عمویـم  و  مـادرم  و  پـدرم  فرمـود:  شـفاعت[  وعـده]ی  کـس  چهـار  در بـارۀ  مـرا  خداونـد؟زع؟ 

کـه در جاهلّیـت داشـتم.« بـرادری 

آورده اســت:  از پیامبــر(  بــه نحــو مرفــوع )=  از علــی؟ع؟  بــا ســند خویــش  ابن جــوزی 

»جبرئیــل؟ع؟ بــر مــن فــرود آمــد و گفــت: ›همانا خداوند تو را ســالم می دهــد و می فرماید:“آتش 

کــه تــو  کــه تــو را در خــود داشــت؛ و دامنــی  کــه تــو را فــرود آورد؛ رِحمــی  گشــته بــر صلبــی  حــرام 

گفتــه اســت: »و اّمــا صلــب عبــداهلل؛ رحــم آمنــه؛ دامــن عمویــش،  ی  را پــرورد.”‹« ســپس و

ــه تألیــف حافــظ ســیوطی: ص25( ابوطالــب، و فاطمــه بنــت اســد اســت.« )الّتعظیــم و المّن

کـه رسـول خـدا؟ص؟  در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )311/3 ]67/14[( آمـده 

گفـت: ›همانـا خداونـد شـفاعت تـو را در بـارۀ شـش تـن می پذیـرد:  فرمـود: »جبرئیـل بـه مـن 

کـه تـو را فـرود آورد: عبـداهلل بـن  کـه تـو را در خـود داشـت: آمنـه بنـت وهـب؛ صلبـی  رِحمـی 

کـه تـو را پنـاه داد: عبدالمّطلـب؛  کـه تـو را پرورانـد: ابوطالـب؛ خانـه ای   عبدالمّطلـب؛ دامنـی 

که در جاهلّیت داشتی ... .‹« و برادری 

سوگ سرودۀ امیرالمؤمنین برای پدر بزرگوارش

کـــه علـــی؟ع؟ در ســـوگ  کـــرده  ّمـــه: ص6 ]ص9[( یـــاد 
ُ
ســـبط ابن جوزی )تذکـــرة خـــواص األ

ــرود: ــن سـ ــب چنیـ ابوطالـ

ای ابوطالب؛ ای پناه پناهندگان و باران زمین های خشک و نور تاریکی ها!

فقدان تو تقواپیشگان را درهم شکست. درود خدواند نعمت بخش بر تو باد؛

ک  و پــروردگارت ]بهشــت[ رضــوان خویــش را بــه تــو ارمغــان فرمایــد؛ زیــرا بــرای پیامبــر پــا

بهتریــن عمــو بــودی.

کتــاب  کــه در  گــردد. همچنیــن چنــان  ایــن ابیــات در دیــوان ابوطالــب )ص36( نیــز یافــت 

الحجــة علــی الذاهــب إلــٰی تکفیــر أبی طالــب )ص24 ]ص122[( تألیــف ســّید فّخــار ابن معــد )د.630( 
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ی  کــرده اســت. نیــز ابن ابی الحدیــد ایــن ســروده را هــم از و آمــده، آن را ابوعلــی موضــح هــم یــاد 

آورده اســت:
کــه درد بــزرگ و تــازه  کــه پایــان شــب نغمــه ســرداد، در حالــی  بــرای پرنــده ای بی خــواب شــدم 

بــه تــازۀ مــرا بــه یــادم مــی آورد.

کــه چــون دســتور بخشــش   ای ابوطالــب! ای پنــاه تهیدســتان؛ ای عطابخــش؛ ای بخشــنده 
و عطا می داد، به سرعت آن عطا حاضر می شد.

کند. که جاودانه زندگی  قریش از مرگ او شادمان شدند. و هیچ زنده را نشناسم 

کــه رؤیاهاشــان در نظرشــان آراســت و روزی بــه آبشــخور گمراهــی  آنــان در پــی چیزهایــی بودنــد 
کشــاَند. و سرگشتگی شــان 

ــر او افتــرا  ــا تهمت هــای دیریــن ب کــه پیامبــر را دروغگــو بشناســانند و او را بکشــند و ب خواهنــد 
کنند. بندند و انکارش 

کــه طعــم نیزه هــای بلنــد  گفتیــد. چنیــن نخواهــد شــد، مگــر آن   بــه خانــۀ خــدا ســوگند! دروغ 
و شمشیرهای آبداده را به شما بچشانیم.

کــه صلــح میــان افــراد قبیلــه  کنیــد و یــا مــا شــما را نابــود ســازیم و یــا بینیــد  یــا شــما مــا را نابــود 
بهتــر اســت.

که تبارشان از همۀ جهانیان برتر است، پشت محّمد ایستاده اند!1 وگرنه، همۀ بنی هاشم 

همیـن ابیـات بـا دگرگونـی انـدک و نیـز افزوده هایـی در دیـوان نسـبت یافته بـه موالمـان 

کنـون متـن آن: گـردد؛ و ا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یافـت 
کــه درد بــزرگ و تــازه  کــه پایــان شــب نغمــه ســرداد، در حالــی  بــرای نوحه گــری بی خــواب شــدم 

بــه تــازۀ مــرا بــه یــادم مــی آورد.

کــه پیمانــش را نمی شکســت  ــار  ای ابوطالــب! ای پنــاه تهیدســتان؛ ای عطابخــش؛ ای بردب

و بــزدل نبــود.

ــاند،  ــد پوش ــم آن را خواهن ــه بنی هاش ک ــد  ــد آم ــکافی پدی ــت ش ــا رفتن ــه ب ک ــودی  ــی ب فرمانروای

ــد. گرایی ــد  ــی خواه ــه خاموش ــد و ب ــد ش ــه کن خواه ــدان ریش ــن خان ــّزت ای ــه ع وگرن

1. مـا بـه ایـن سـروده در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد دسـت نیافتیـم. البّته همۀ ایـن ابیات در تذکـرة خواّص 
األّمـة )ص9( یافت می شـود.)غ.(
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که جاودانه باشد. قریش از مرگ او شادمان شدند. و هیچ چیز زنده ای را نشناسم 

کــه رؤیاهاشــان در نظرشــان آراســت و روزی بــه آبشــخور گمراهــی  آنــان در پــی چیزهایــی بودنــد 

کشــاَند. و سرگشتگی شــان 

ــر او افتــرا  ــا تهمت هــای دیریــن ب کــه پیامبــر را دروغگــو بشناســانند و او را بکشــند و ب خواهنــد 

کننــد. زننــد و انــکارش 

کــه طعــم نیزه هــای بلنــد و  گفتیــد. چنیــن نخواهــد شــد، مگــر آن  بــه خانــۀ خــدا ســوگند! دروغ 

شمشــیرهای آبــداده را بــه شــما بچشــانیم.

کریه ]و خشن[ از ما پدیدار خواهد شد. و چون جامه های بافته از آهن به تن پوشیم، چهرۀ 

کــه صلــح میــان افــراد قبیلــه  کنیــد و یــا مــا شــما را نابــود ســازیم و یــا بینیــد  یــا شــما مــا را نابــود 

بهتــر اســت.

که تبارشان از همۀ جهانیان برتر است، پشت محّمد ایستاده اند! وگرنه، همۀ بنی هاشم 

او را در میان شما یاوری است از جانب خدا؛ و یار و همراه خدا را تنها نخواهی یافت.

کتابــش او را  کــه از هــر وحــی ]پیشــین[ خــدا بهــره ای آورده و پــروردگارم در  او پیامبــری اســت 

محّمــد نامیــده اســت.

کنــار زد؛ پــس  چهــره اش همچــون پرتــو مــاه تابــان اســت و نــورش ابــر ]تیرگــی[ را از چهــره اش 

]چهــره[ برافروخــت.

گــر آن ســّر، ســخن باشــد، او در ]حفــظ[ آن  کــه خداونــد در جانــش نهــاده؛ و ا امیــن ســّری اســت 

امیــن و اســتوار اســت.

سخن امام سّجاد

کـه  ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 312/3 ]69/14 و 68[( آورده اسـت: »روایـت شـده 

گفـت: ›شـگفتا! هرآینـه خـدای  از علـی بـن حسـین؟ع؟ در بـارۀ ایمـان ابوطالـب پرسـیدند. 

کافـر باقـی نهـد،  کـه زنـی مسـلمان را در زناشـویِی مـردی  تعالـی رسـول خویـش را نهـی فرمـود 

کـه از پیشـگامان مسـلمانی بـود، تـا هنـگام وفـات همچنـان  کـه فاطمـه بنـت اسـد  حـال آن 

همسـر ابوطالـب بـود.‹«
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سخن امام باقر

کـه ابوطالـب در آتشـی کم عمـق ]کـه  از امـام باقـر؟ع؟ در بـارۀ ایـن سـخن مـردم پرسـیدند 

گـر ایمـان ابوطالـب در یـک کفـۀ تـرازو قـرار گیـرد و  تنهـا پـا را می پوشـاَند[ خواهـد بـود. گفـت: »ا

ایمـان ایـن مـردم در کفـۀ دیگـر، ایمـان او سـنگین تر گـردد.« سـپس گفـت: »آیا ندانسـته اید که 

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ دیگـران را می فرمـود تـا در زمـان زندگانـی اش، بـه نیابـت از عبـداهلل و 

گزارند؛ و سـپس این را در وصّیت خویش نیز نگاشـت؟« )شـرح نهج  پسـرش1 و ابوطالب حج 

البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 311/3 ]68/14[(

سخن امام صادق

که رسول خدا؟ص؟ فرمود: »هرآینه اصحاب  از ابوعبداهلل جعفر بن محّمد؟امهع؟ روایت شده 

کفر را آشکار ساختند؛ پس خداوند پاداش ایشان را دوچندان  کهف ایمان را پنهان داشتند و 

فرمود. ابوطالب نیز ایمان را پنهان سـاخت و شـرک را آشـکار نمود؛ پس خداوند او را دوچندان 

پاداش بخشید.« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 312/3 ]70/14[(

امینـی گویـد: ایـن حدیـث را ثقـة االسـالم کلینی )اصـول الکافـی: ص244 ]448/1[( از امام 

گونـه آورده اسـت: »همانـا مَثـل  صـادق بـا ذکـر سـند و بـدون نسـبت دادن بـه پیامبـر، بدیـن 

ابوطالـب همچـون اصحـاب کهـف اسـت که ایمان را پوشـاندند و شـرک را آشـکار سـاختند؛ 

پس خداوند دوچندان پاداششان داد.«

عبــارت  ]ص84[(  ص17  أبی طالــب:  تکفیــر  إلــٰی  الذاهــب  علــی  )الحجــة  ابن معــد  ســّید 

کــه در آن، چنیــن  ابن ابی الحدیــد از ایــن حدیــث را از طریــق حســین بــن احمــد مالکــی آورده 

کــه مــژدۀ بهشــت از خــدای تعالــی  گاه  ی از دنیــا بیــرون نشــد، مگــر آن  افــزوده شــده اســت: »و

ــه او دررســید.« ب

ـف بـدان اسـتناد نمـوده، چنیـن آمـده؛ اّمـا در 
ّ
کـه جنـاب مؤل 1. در نسـخه ای از شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد 

نسـخۀ تحقیق شـده آمـده اسـت: »و پـدرش: ابوطالـب.«)غ.(
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سخن امام رضا

أبــان بــن محمــود بــه علــی بــن موســی الّرضــا؟ع؟ نوشــت: »فدایــت شــوم! مــن در اســالم 

کــه راه راســت بــرای  کــس پــس از آن  ی پاســخ نوشــت: »و هــر  یــده ام.« امــام بــه و ابوطالــب شــک ورز

گیــرد _ تــا پایــان آیــه _ ]نســاء/115[  کنــد و راهــی جــز راه مؤمنــان در پیــش   او پدیــدار شــد، بــا پیامبــر مخالفــت 

گــر بــه ایمــان ابوطالــب باورنیــاوری، بــه  ســوی  دوزخ  ره می ســپاری.« )شــرح  و اّمــا بعــد؛ هرآینــه ا

نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: 311/3 ]68/14[(

سخن فرجامین در بارۀ بزرِگ ابطح ]= مّکه[ نزد اهل سّنت

کنـد؛ چـه رسـد بـه همـۀ  کفایـت  گردن آویزهـای زریـن در اثبـات مقصـود  هریـک از ایـن 

کـه امامـان از نسـل ابوطالـب؟ع؟ بـه حال پدر خویـش بیناتـر بوده اند و جز  م اسـت 
ّ
آن هـا! مسـل

حقیقـت نـاب را آشـکار نسـاخته اند؛ چـرا کـه عصمـت ایشـان از چیزی جز این بازشـان دارد. 

گفتـه فتوادهنـدۀ شـافعیان در مّکـۀ مکّرمـه، در أسـنی المطالـب )ص33 ]ص60-59[(  چـه نیکـو 

گفته اسـت: کـه  آن جـا 

کتـاب فـی نجـاة أبـوی النبـی  کـه عالمـه سـّید محّمـد بـن رسـول برزنجـی در  »ایـن شـیوه را 

ی  ی نپیمـوده؛ پـس خداونـد برتریـن پـاداش را بـه و کسـی پیـش از و و عّمـه أبی طالـب پیمـوده، 

کـه راه انصـاف را در پیـش گیـرد، ایـن شـیوۀ او را می پسـندد؛ زیـرا هیـچ یک  دهـاد! هـر مؤمنـی 

کـه این هـا را بـر معناهـای نیکـو  از نص هـا را باطـل و ضعیـف نمی سـازد و نهایـت آن اسـت 

گـردد و بدیـن سـان، پیامبـر؟ص؟  کـه بـا آن، اشـکال زدوده و بگومگـو برچیـده  حمـل می نمایـد 

گیریـم، در  کینـه ای  کاسـتی دانیـم یـا بـر او  کـه ابوطالـب را دارای  روشن چشـم شـود و از ایـن 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ را مـی آزارد؛ و خـدای تعالـی فرمـوده  امـان می مانیـم؛ و ایـن همـان اسـت 

کـه خـدا و پیامبـرش را می آزارنـد، خـدا آنـان را در این جهان و آن جهـان لعنت کرده  اسـت: ›همانـا کسـانی 

کـه پیامبـر خـدای را  کننـده آمـاده سـاخته اسـت.‹ ]احـزاب/57[ و نیـز: ›و کسـانی  و بـرای آنـان عذابـی خـوار 

ک.‹ ]توبه/61[ بیازارند، ایشان را عذابی است دردنا
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امـام احمـد بـن حسـین موصلی حنفی، مشـهور به ابن وحشـی در شـرح خویـش بر کتاِب 

نام بـردار بـه شـهاب األخبـار تألیف عالمه محّمد بن سـالمۀ قضاعـی )د.454( یاد کرده که کینه ورزی 

کفـر اسـت. نیـز از پیشـوایان مذهـب مالکـی، عالمـه علـی أجهـوری در فتـاوای  بـه ابوطالـب، 

خویـش؛ و تلمسـانی در حاشـیه اش بـر الّشـفاء بدیـن مطلب تصریح نموده انـد. وی در یادکرد از 

کـه وی حامـی  گفتـه شـود  کـردن از او چیـزی جـز ایـن  کـه در یـاد  گویـد: ›روا نباشـد  ابوطالـب 

پیامبـر؟ص؟ بـود؛ زیـرا او بـا زبـان و کـردار خویـش، پیامبـر را حمایت و یاری نمود. هر سـخن ناروا 

در بـارۀ ابوطالـب، مایـۀ آزار پیامبـر؟ص؟ اسـت و هرکـه پیامبـر را بیـازارد، کافر اسـت و باید کشـته 

کافر است.‹ که هرکس با ابوطالب دشمنی ورزد،  گفته  گردد. ابوطاهر نیز 

کتــاب فــی نجــاة أبــوی النبــی و عّمــه أبی طالــب  کــه عالمــه برزنجــی در  آن چــه ایــن تحقیــق را 

کــه شــماری فــراوان از دانشــوراِن تحقیــق ورز   بــه انجــام رســانیده، تأییــد نمایــد، ایــن اســت 

و نیــز بســیاری از اولیــای عــارف و مکاشــفه گر بــه نجــات ابوطالــب بــاور داشــته اند؛ از جملــه: 

کــه مــا بــدان  گفته انــد: ›ایــن چیــزی اســت  ُقْرُطبــی، ســبکی، شــعرانی، و بســیاری دیگــر. آنــان 

کــه ایشــان در  کــه بــا آن، خداونــد را می پرســتیم.‹ البّتــه راهــی  یــم و جــزء دینــی اســت  اعتقــاد دار

ایــن اعتقــاد پیموده انــد، چیــزی جــز شــیوۀ برزنجــی اســت؛ اّمــا او و ایشــان بــه نجــات ابوطالــب 

ــزد  کــه ابوطالــب را نجات یافتــه شــمرده اند، بنــده را ن ــد. پــس ســخن ایــن پیشــوایان  ــاور دارن ب

کــه عالمــه برزنجــی  خــدای تعالــی بیش تــر در ســالمت دارد؛ به ویــژه بــا ایــن دلیل هــا و برهان هــا 

اســتوار نمــوده اســت.«

گویـــد:  ینـــی َدْحـــالن )أســـنی المطالـــب فـــی نجـــاة أبی طالـــب: ص43 ]ص79-77[(  ســـّید َز

»خداوند پاداش بسیار بخشد به سرایندۀ این ابیات:
ع ســتارۀ ســعد اســت ]= مّکــه[ و انجمنــی شــرافتمند ]=  کــه محــّل طلــو کنیــد در جایــی  درنــگ 

کعبــه[ دارد؛ و قّصــۀ اشــتیاقم بــه آن خانه هــا را بازخوانیــد!

کــه  کنیــد و چشــم خــود را از ایــن  ع انــوار از افــق حجــون ]= مــزار ابوطالــب[ روی  بــه محــّل طلــو

کنیــد! کنــد و بــدان آســیب رســاند، حفــظ  شــّدت نــور، آن را خیــره 
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کــه بــاران رضــوان ]و رحمــت[ بــر آن می بــارد و چراغ هــای روشــن هدایــت مــا را بــه  ســرایی اســت 
هم مجلســانش راه می نمایانــد.

کــه بلبــل شــادمانی ایــن جــا بــه طــرب می خوانــد و معانــی نــو و بکــر را در »امالــی«1  کنیــد؛  درنــگ 
خــود بازمی گویــد.

ــه  ک ــارۀ دریایــی  ــع در ب ــی بدی ــا معان ــا حدیث هــای شــگفت ب ــو بخواهیــد ت از ایــن بلبــل امالی گ
ایــن جــا اســت ]= ابوطالــب[ بــر شــما امــا نمایــد.

کســی  کــه  همــان حمایتگــِر آن چــه دفــاع از آن الزم اســت؛ پناهــگاه پناه خواهــان؛ بزرگ خصالــی 
در افتخــارات بــه پایش نرســد.

کــه حســدورزی از یــاری پیامبــر بــازش نداشــت و در فراهــم ســاختن  یعنــی عمــوی پیامبــر 
کوشــید. خشــنودی او بیــش از انــدازه 

کار موّفق بود. همواره پناهی برای آن بزرگ بود و رسول خدا را حمایت می کرد و در این 

گاه ناامیــد  کــه امیدهایــش هیــچ  کســی اســت  گونــه خیــر را بــرای او امیــد بــرد و او  پیامبــر همــه 
کام نگشــت. و نــا

ِک  کــه در بهشــت های جــاودان فــردا بــه ســوی بزرگــی و واالیــی روی! حســرت زده و اندوهنا ای 
کــه تــو را می خوانــد، یــاری رســان! کــس  آن روز را فریــاد رس و بــه آن 

کرد. با فخر وی عّزت یابی و او را بستایی. خداوند تو را ویژۀ حراست از پیامبر برگزیده 

به مهر طه هّمت گماشتی و با آن رستگار گشتی. هر که به مهر طه دست یابد، کفایتش کند.

ــز و  ــه آن لبری ــه در او نگریســتی و قلبــت را از ایمــان ب ک بســا نشــانه های صــدق و پرتوافکــن را 
ســیراب می کنــد!

گرفته باشد؟ که همچون تو از طه و خدایش بهرۀ رستگاری  کیست  گذشتگان  در میان 

در دوران یتیمــِی آن بهتریــن انســان، از روی محّبــت بســیار، سرپرســت وی شــدی؛ و بــا جــان 
گشتی. خویش و فرزندانت فدای او 

کینــه و ســتم  کــردی و از  کــه خاندانــش بــا وی بــه دشــمنی برخاســتند، یــاری اش  هنگامــی 
دشــمنانش نگاهــش داشــتی.

گر وجود او نبود، هستی رایحۀ حیات را استشمام نمی کرد. که ا کردی  کسی را یاری 

که به تأیید شــوکتش برخاســتی، همان اســت که هیچ چیز با او برابری نتواند. آن 

1. هـرگاه کسـی مطلبـی علمـی را بازگویـد و دیگـران بنویسـند، آن نوشـته ها را »امالـی« گوینـد و ایـن جا نیز همیـن معنا اراده 
شـده است)ن.(
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کــه خــدای مالــِک همــه چیــز  کــه رخســار ]آفتاب گــون[ش را دوســت داشــتی، همــان اســت  آن 

او را دوســت دارد.

کــه بــرق آرزو را در ســمت و ســوی او نگریســتی،  کــه از همــان هنــگام  خدایــت پــاداش خیــر دهــد 

گونــه فرصــت را در همراهــی اش مغتنــم شــناختی! همــه 

گشودی! کمک به سوی توانگری وفاپیشه و پاداش بخش  که دست  گوارا  رستگاری ات 

کسی که بهترین نیکی را به برترین پاداش دهنده پیشکش کند، به فراتر از آرزوهایش دست یابد.

بــه  کــه  اســت  ســزاوار  بکوشــد،  آرمان هایــش  بــه  ســعادتمندی  رســیدن  راه  در  کــه  هــر  و 

یــازد. دســت  خــود  آرمان هــای 

ای که دستاوردهای تجارتت سعادتمندانه است! به سرای تو آمده ام تا از ابرهایش باران طلبم.

ل ایــن بــاران تــوان  کــه نهــال همــۀ آرزوهــا را بــا زال بارانــی خواهــم از ابــری نیکــو؛ بــا ایــن اعتــراف 

به ثمــر رســاند ... .«

کرده است: آن گاه، در همان )ص44 ]ص81[( این سروده را نیز نقل 

کرد! که بشنود ابوطالب در راه حمایت از آن بزرگوار چه  گاه  دل ها بگرید آن 

کــه او از آتــش بهــره دارد، همــۀ هســتی از آِن خــدا اســت و او  کننــد  گــر همــۀ برجســتگان اجمــاع  ا

کــه خواهــد، انجــام دهــد. آن چــه را 

که عقل سلیم پسندد. که سخنی را بپذیریم  گر به اختاف افتند، اعتقاد ما آن است  اّما ا

کــه در بخــش مهــّم  گونــه  کــه او را بــا ایمــان دانســته اند؛ همــان  کنیــم  پــس از عالمانــی پیــروی 

کرده ایــم. دیــن از آنــان پیــروی 

که به جایگاهی بزرگ دست نیافته اند. آنان عادالنی با خواسته های نیکویند و نگوییم 

که خود پیشوایان آنند. کیانند؟ آنان دستگیره های دینند  ایشان را خوار مشمار! آیا دانی 

این کسانند: سیوطی1، سبکّی و شماری دیگر به تعداد نقبا که ]12 تن[ پاسداران مرز دینند.

کـــه همگـــی ثقـــه هســـتند، چنـــان  و صاحبـــان مکاشـــفات و شـــعرانی و ُقْرُطبـــی و ســـحیمی 

که می بینید.

کتابخانۀ قوله در مصر  کتابی است با نام »بغیة الّطالب الیمان ابی طالب و حسن خاتمته« که نسخه ای از آن در  1. او را 
ریعه 

ّ
ضمـن مجموعـۀ شـمارۀ 16 موجـود اسـت. ایـن نسـخه را سـّید محمـود بـه سـال 1105 قلم زده اسـت. بنگرید بـه: الذ

تألیف شـیخمان تهرانی: 511/2�
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)4(

آن چه پیرامونیان و باورداراِن ابوطالب، به وی نسبت داده اند

کـه هیـچ یـک از ایشـان در ایمـان ابوطالـب تردیـد  اینـان شـیعیان اهـل بیـت؟مهع؟ هسـتند 

ـۀ بلنـد آن می داننـد؛ و ایـن باور را دسـت به 
ّ
ی را در واالتریـن مرتبـه و بـر قل نـدارد. آنـان ایمـان و

بـه  نیـز  می رسـد.  نیکـی  بـه  ایشـان  پیـروان  و  ایشـان  صحابـۀ  بـه  نوبـت  تـا  گرفته انـد  دسـت 

ک  گـردن می نهند، پـس از آن چه از نیای پا نص هـای رسـیده از پیشوایانشـان؟مهع؟ در ایـن بـاره 

ـم َبریـن، شـیخ مـا مفیـد )أوائـل المقـاالت: 
ّ
گشـته اسـت. معل ایشـان، رسـول خـدا؟ص؟ ، ثابـت 

کـه پـدران رسـول خـدا؟ص؟ از آدم تـا عبداهلل به  گویـد: »امامّیـه اّتفـاق نظـر دارنـد  ص45 ]ص51[( 

ی،  کـه عموی و خداونـد؟زع؟ ایمـان داشـته و یکتاپرسـت بوده انـد ... و همـگان اجمـاع دارنـد 

ابوطالب، در حال ایمان وفات نمود و آمنه بنت وهب بر دین توحیدی بود ... .«

ابوعبـداهلل  »از  گفتـه اسـت:  )الّتبیـان: 398/2 ]164/8[(  ابوجعفـر طوسـی  الّطائفـه   شـیخ 

یده،  کـه ابوطالـب مسـلمان بـود. امامّیـه بر ایـن مطلب اجمـاع ورز و ابوجعفـر؟امهع؟ روایـت شـده 

در آن اختـالف ندارنـد و بـرای آن دلیل هایـی یقیـن زا و دانـش آور دارنـد.«

بیـت  اهـل  از  اجمـاع  »ایـن  گویـد:   )]444/4[  287/2 البیـان:  )مجمـع  طبرسـی  مـا  شـیخ 

کـه ابوطالـب مؤمـن بـوده؛ و اجمـاع آنان حّجت اسـت؛ زیرا ایشـان یکـی از آن دو  ثابـت گشـته 

کـه پیامبـر؟ص؟ چنـگ زدن بـه آن دو را بـا ایـن سـخن خویش فرمـان داد: ›هرگاه به  گرانمایه انـد 

گمـراه نگردیـد.‹« آنـان چنـگ زنیـد، هرگـز 

سـرورمان، ابن معـد فّخـار )الحجـة علـی الذاهب إلـٰی تکفیر أبی طالـب: ص13 ]ص64[(، گوید: 

»مـا را در اسـتدالل بـه ایمـان ابوطالـب؟ع؟ همیـن کفایـت کنـد کـه اهـل بیـت رسـول خدا؟ص؟ 

و  ی  و آوردن  اسـالم  بـر  ایشـان،  شـیعیان  از  عالمـان  نیـز  و  بـاد! _  آنـان  و همـۀ  بـر وی  د خداونـد  و _ در

کـه جـز مؤمنـان کسـی آن هـا را انجـام  کارهـا  گـر آن  ایمانـش اجمـاع و اّتفـاق نظـر دارنـد. حّتـی ا

ی نرسـیده بود و گواه درسـتِی  ندهـد و سـخنانی کـه جـز مسـلمانان آن هـا را بـر زبـان نرانند، از و
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ی اسـت، بـاز هـم ایـن اجمـاع کافـی بود؛ زیـرا اجماع ایشـان حّجتی  اسـالم و برقـراری ایمـان و

کنند.« که بدان توّجه و تکیه  که بدان اعتماد ورزند و دلیلی است  است 

پیـروان مذهـب حـق  کـه  »بـدان  گویـد:  الواعظیـن: ص120 ]138/1[(  )روضـة  فّتـال  مـا  شـیخ 
کـه ابوطالـب، عبـداهلل بـن عبدالمّطلـب، و آمنـه بنـت وهـب مؤمـن بوده انـد؛ و  اجمـاع دارنـد 

اجمـاع ایشـان حّجـت اسـت.«

سـرور حّجـت مـا، ابن طـاووس، )الّطرائف: ص84 ]ص298[( گفته اسـت: »مـن یافته ام که 

عالمـاِن ایـن خانـدان بـر ایمـان ابوطالـب اجمـاع دارنـد.« همـو )همـان: ص87 ]ص306[( گویـد: 

کـه افـراد ایـن خانواده بیـش از بیگانگان به باطن ابوطالب آشـنایند. شـیعیان  »تردیـد نیسـت 

ی اجمـاع دارنـد و در ایـن زمینـه تألیف هایـی نگاشـته اند. اّمـا هیـچ  اهـل بیـت؟مهع؟ بـر ایمـان و

ی نیـازورزی  کـه اهـل سـّنت در بـارۀ ایمـان هیـچ مسـلمانی بـه انـدازۀ و ندیـده و نشـنیده ایم 

کوچک تریـن سـبب و اندک تریـن خبـر  کافـر را بـا  کـه می دانیـم ایشـان ایمـان  کننـد، حـال آن 

کـه  واحـد و اشـاره ای اثبـات می نماینـد؛ اّمـا دشمنی شـان بـا بنی هاشـم بدیـن جـا انجامیـده 

از جملـۀ  ایـن  انـکار ورزنـد.  گشـته،  ثابـت  بـا حّجت هـای درخشـان  کـه  را  ابوطالـب  ایمـان 

شگفتی ها است!«

ابوطالـب  ایمـان  در  »مـردم  گویـد:   )]65/14[  311/3 البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد 

ی جـز در حـال مسـلمانی  کـه و بـر آننـد  یدیـان  دچـار اختـالف شـده اند. امامّیـه و بیشـینۀ ز

وفـات نکـرد. برخـی از اسـتادان معتزلـی مـا نیـز بـر همیـن باورنـد؛ از جملـه: شـیخ ابوالقاسـم 

بلخـی و ابوجعفـر اسـکافی و جـز آن دو.«

کــه  دارنــد  اجمــاع  »شــیعیان  گویــد:   )]138/35[  29/9 األنــوار:  )بحــار  مجلســی  عالمــه 

ابوطالــب مســلمان بــوده و از همــان آغــاز دعــوت، بــه پیامبــر؟ص؟ ایمــان آورده و هرگــز بتــی را 

ی در مذهــب شــیعه چندان  نپرســتیده و بلکــه از اوصیــای ابراهیــم؟ع؟ بــود. مســلمان بــودن و

ــن  ــد. در ای ــبت می دهن ــان نس ــه آن ــده را ب ــن عقی ــان ای ــان ایش ــۀ مخالف ــه هم ک ــت  ــرآوازه اس پ
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زمینــه، اخبــار بــه حــّد تواتــر از طریق هــای شــیعه و ســّنی رســیده اســت و بســیاری از دانشــوران 

کتاب هــای علــم  کــه بــر پژوهنــدگان در  و محّدثــان مــا تک نگاشــته هایی در بــارۀ آن دارنــد1 

رجال پوشیده نیست.«

ابطـح  بـزرِگ  در بـارۀ  وحـی  خانـدان  از  رسـیده  خبرهـای  پشـتوانۀ  بـه  اجماع هـا   ایـن 

یم: کنون 40 حدیث از آن میان را می آور که ا ]= مّکه[ است 

1. شیخ ما ابوعلی فّتال )روضة الواعظین: ص121 ]139/1[( و جز او از ابوعبداهلل صادق؟ع؟ 

گفـت: ›ای محّمـد!  گشـت و  کرده انـد: »جبرئیـل؟ع؟ بـر پیامبـر؟ص؟ نـازل  بـا ذکـر سـند روایـت 

بـر  سـاختم  حـرام  را  آتـش  راسـتی  می فرماید:“بـه  و  می دهـد  سـالم  تـو  بـر  پـروردگارت  هرآینـه 

کـه تـو را پرورانـد. پس  کـه تـو را در خویـش داشـت، و دامنـی  کـه تـو را فـرود آورد، رِحمـی  صلبـی 

آن صلـب، صلـب پـدرت2، عبـداهلل بـن عبدالمّطلـب؛ آن رِحـم که تو را در خود داشـت، آمنه 

کـه تـو را سرپرسـتی نمـود، ابوطالـب اسـت.”‹« بنـت وهـب؛ و آن دامـن 

در روایتی افزوده شده است: »و فاطمه بنت اسد.«3

األخبـار  معانـی  ]446/1[؛  ص242  کلینـی:  االسـالم  ثقـة  تألیـف  الکافـی  اصـول  بـه:  بنگریـد 

صـدوق ]ص136[؛ الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب تألیـف سـّید فّخـار بـن معـد: ص8 

]ص48[. همچنیـن شـیخ مـا، مفّسـر بـزرگ، ابوالفتـوح رازی )روض الجنـان و روح الجنـان: 210/4 

]470/8[( آن روایـت را بـا ایـن عبـارت آورده اسـت: »همانـا خداونـد؟زع؟ بـر آتـش حرام سـاخت 

کـه تـو را شـیر داد، و  کـه تـو را در خویـش داشـت، پسـتانی  کـه تـو را فـرود آورد، رِحمـی  صلبـی 

که تو را سرپرستی نمود.« دامنی 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »جبرئیـل بـر مـن فـرود آمـد و مرا  2. از امیرالمؤمنیـن نقـل شـده 

کـه تو  گفـت: ›ای محّمـد! همانـا خداونـد؟زع؟ شـفاعت تـو را در بـارۀ شـش تـن بپذیـرد: رِحمـی 

1. نام شماری از نگارندگان در بارۀ ایمان ابوطالب؟ع؟ خواهد آمد.

که همین درست است. )ن.( 2. در متن »صلب ابیه« آمده، ولی در مصادر دیگر »صلب ابیک« درج شده 

کتاب: ص378� 3. بنگرید به: همین 
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کـه تـو را فـرود آورد: عبـداهلل بـن عبدالمّطلب؛  را در خویـش داشـت: آمنـه بنـت وهـب؛ صلبـی 

کـه پناهـت داد: عبدالمّطلـب؛ بـرادری که  کـه تـو را کفالـت نمـود: ابوطالـب؛ خانـه ای  دامنـی 

یب.‹« که شیرت داد: حلیمه بنت ابوذؤ در جاهلّیت داشتی؛ و پستانی 

ایـن را سـّید فّخـار بـن معـد )الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب: ص8 ]ص48[( روایـت 

کرده اسـت.

کـه چـون  ـم بـزرگ، شـیخ مفیـد بـا سـندی مرفـوع )= از پیامبـر( آورده 
ّ
3. شـیخ مـا، معل

گاه سـاخت.  ی آ ابوطالب درگذشـت، امیرالمؤمنین نزد رسـول خدا؟ص؟ آمد و او را از وفات و

رسـول خدا؟ص؟ بسـیار دردمند گشـت و سـخت دچار اندوه شد و سپس به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کفن پوشـاندنش را به  گیر و غسـل و حنوط  دادن و  ی را بر عهده  کار و فرمود: »ای علی! برو و 

کـرد و چون  گاه نمـا!« امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چنیـن  انجـام رسـان؛ و چـون بـر تابوتـش نهـادی، مـرا آ

یـد و فرمـود:  ی نمـود و دل سـوزانید و انـدوه ورز او را بـر تابـوت نهـاد، پیامبـر؟ص؟ بـه سـوی او رو

»ای عمـو! خویشـاوندی مان تـو را خیـر رسـاَند! خدایت پاداش نیکو دهـد! مرا در حال کودکی 

کـردی.« آن گاه، بـه  پرورانـدی و سرپرسـتی نمـودی؛ و در حـال بزرگسـالی یـاری و پشـتیبانی 

کـه آدمیان و  ی نمـود و فرمـود: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! از عمویـم چنـان شـفاعت کنـم  مـردم رو

جّنیـان از آن بـه اعجـاب درآیند!«

در عبـارت شـیخمان صـدوق آمـده اسـت: »ای عمـو! مـرا در حـال یتیمـی سرپرسـتی 

کـردی؛ پـس خدایـت از مـن  نمـودی؛ در حـال کودکـی پرورانـدی؛ و در حـال بزرگسـالی یـاوری 
پـاداش خیـر دهـاد!«1

بنگریـد بـه: تفسـیر علی بن ابراهیـم: ص355 ]380/1[؛ أمالی ابن بابویه صدوق ]ص330[؛ الفصول 

اهـب إلـی تکفیـر ابی طالـب: 
ّ

المختـاره تألیـف سـرورمان سـّید مرتضـی: ص80 ]ص228[؛ الحّجـة علـی الذ

الّرفیعـه تألیـف سـرورمان شـیرازی ]ص61[؛  الّدرجـات  ص67 ]ص265[؛ بحـار األنـوار: 15/9 ]68/35[؛ 

العالمین� ضیـاء 

کتاب )ص373( گذشت. 1. بنگرید به آن چه در همین 
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4. از عّبـاس بـن عبدالمّطلـب نقل شـده که از رسـول خدا؟ص؟ پرسـید: »بـرای ابوطالب، 

چـه چیـز را امیـد مـی ورزی؟« فرمـود: »از پـروردگارم؟زع؟ همه گونه خیـر را امید می ورزم.«

)الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب: ص15 ]ص71[؛ الّدرجـات الّرفیعـه ]ص48[( بنگرید 

کتاب )ص373( آوردیم. به آن چه پیش تر در همین 

کـه بـه عقیـل بـن ابی طالـب فرمـود: »ای عقیـل! مـن تـو  5. از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل اسـت 

را بـه دو سـبب دوسـت مـی دارم: یکـی بـرای خـودت و دیگـری بـرای ابوطالـب که تو را دوسـت 
می داشـت.«1

ص34  أبی طالـب:  تکفیـر  إلـٰی  الذاهـب  علـی  الحجـة  ]162/1[؛  صـدوق  شـیخمان  الّشـرائع  )علـل 

]ص179[؛ بحار األنوار: 16/9 ]75/35[(

گـر در آن جایـگاه سـتوده ]= مقـام شـفاعت[  کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ا 6. نقـل اسـت 

کـه در جاهلّیـت داشـتم، شـفاعت  ِبایسـتم، هرآینـه بـرای پـدرم و مـادرم و عمویـم و بـرادری 

نمایـم.«

)تفسیر علی بن ابراهیم: ص355 و 490 ]25/2 و 142[؛ البرهان فی تفسیر القرآن: 794/3 ]230/3[( 

نیـز بـه آن چـه پیش تر در همین کتاب )ص378( آوردیم، بنگرید!

کـه در  7. از امـام سـبط پبامبـر، حسـین بـن علـی، از پـدرش امیرالمؤمنیـن نقـل شـده 

میـدان گاه نشسـته بـود و مـردم در پیرامونـش بودنـد. مردی برخاسـت و سـوی او رفت و گفت: 

کـه  کـه خداونـد در آن جایـت داده، حـال آن  »ای امیرالمؤمنیـن! تـو در جایگاهـی قـرار داری 

کـه خداونـد دهـان  گفـت: »بازایسـت؛   پـدرت در آتـش عـذاب می گـردد!« امیرالمؤمنیـن بـه او 

برانگیخـت!  پیامبـری  بـه  حـق  بـه  را  محّمـد  کـه  آن  بـه  سـوگند  بشـکند!  را  دندان هایـت  و 

ی زمیـن شـفاعت نمایـد، هرآینـه خداونـد شـفاعتش را  گناهـکاری در رو گـر پـدرم بـرای هـر  ا

کـه پسـرش بخش کننـدۀ بهشـت و دوزخ  گـردد، حـال آن  بپذیـرد. آیـا پـدر مـن در آتـش عـذاب 

کتاب )ص375( یاد نمودیم. 1. بنگرید به: آن چه پیش تر در همین 
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کـه محّمـد را بـه حـق برانگیخـت! همانـا در روز قیامـت، نـور ابوطالـب  اسـت؟ سـوگند بـه آن 

همـۀ نورهـای آفریـدگان را خامـوش سـازد، جـز پنـج نـور را: نـور محّمـد، نـور فاطمـه، نـور حسـن 

ی از نـور مـا اسـت و خداونـد آن را 2000 سـال  کـه نـور و ی. هـال  و حسـین، و نـور امامـاِن زادۀ و

پیـش از آفرینـش آدم آفریـد.«

ص80  کراجکـی:  الفوائـد  کنـز  ابن شـاذان1؛  ابوالحسـن  شـیخ  تألیـف  ]ص161[  المئـه  )المناقـب   

کـه در بحـار األنـوار  ]183/1[؛ امالـی ابن الّشـیخ: ص192 ]ص305[؛ اإلحتجـاج طبرسـی ]546/1[ _ چنـان 

آمـده _ ؛ تفسـیر ابوالفتـوح: 211/4 ]471/8[؛ الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب: ص15 ]ص72[؛ 

القـرآن:  تفسـیر  فـی  البرهـان  العالمیـن؛  ضیـاء  ]69/35[؛   15/9 األنـوار:  بحـار  ]ص50[؛  الّرفیعـه  الّدرجـات 

�)]231/3[ 794/3

پـدرم هرگـز  سـوگند!  خـدا  »بـه  اسـت:  شـده  نقـل  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  موالمـان  از   .8 

گفتنـد: »پـس چـه را  و جـّدم عبدالمّطلـب و هاشـم و عبدمنـاف بتـی را نپرسـتیدند.« بـه او 

ایـن دیـن  بـه  و  نمـاز می گزاردنـد  کعبـه  بـه  رو  ابراهیـم؟ع؟  »بـر دیـن  گفـت:  می پرسـتیدند؟« 

می زدنـد.« چنـگ 

ایـن روایـت را شـیخ مـا، صـدوق، بـا سـند خویـش در کمـال الدیـن و تمـام النعمـه )ص104 

]ص174[(؛ شـیخ ابوالفتـوح )روض الجنـان و روح الجنـان: 210/4 ]470/8[(؛ و سـّید )البرهـان فـی 

آورده انـد.  )]232/3[  795/3 القـرآن:  تفسـیر 

کـه مـرگ پـدرم  گاه  گفـت: »آن  کـه علـی؟ع؟  ـه نقـل شـده 
َ
فیـل عامـر بـن واِثل 9. از ابوالّطُ

که برایم از دنیا و هر  گشـت و مرا در بارۀ او خبری داد  ی حاضر  فرارسـید، رسـول خدا؟ص؟ بر و

چـه در آن اسـت، نیکوتـر باشـد.«

سـّید فّخـار بـن معـد )الحجة علـی الذاهب إلٰی تکفیر أبی طالب: ص23 ]ص112[( آن را با سـند 

کرده است. خویش آورده و نیز فتونی در ضیاء العالمین از آن یاد 

1. محّمـد بـن احمـد قّمـی فامـی، یکـی از اسـتادان روایـت شـیخ الّطائفه طوسـی و کراجکـی بـوده اسـت. این کتـاب خّطی 
اسـت و نسـخۀ آن نزد ما موجود اسـت.
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رسـول  کـه  گاه  آن  مگـر  درنگذشـت،  »ابوطالـب  اسـت:  نقـل  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  از   .10

سـاخت.« خشـنود  خویـش  ]ایمـان[  مـورد  در  را  خـدا؟ص؟ 

)تفسـیر علـی بـن ابراهیـم: ص355 ]380/1[؛ الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب: ص23 

العالمیـن( الّرفیعـه؛ ضیـاء  الّدرجـات  ]ص108[؛ 

گفـت: »بـه خـدا سـوگند!  کـه امیرالمؤمنیـن  11. از شـعبی در حدیثـی مرفـوع نقـل شـده 

پوشـیده  را  ایمانـش  کـه  بـود  مسـلمان  مؤمنـی  عبدالمّطلـب،  بـن  عبدمنـاف  ابوطالـب، 

که قریش در برابر بنی هاشم شمشیر را از رو ببندند.« می داشت، از بیم آن 

که امیرالمؤمنین در سوگ پدرش چنین سروده است: گوید  ابوعلی موّضح 
ای ابوطالب؛ ای پناه پناهندگان و باران زمین های خشک و نور تاریکی ها!

فقدان تو تقواپیشگان را درهم شکست. درود خداوند نعمت بخش بر تو باد!
پروردگارت تو را از ]بهشت[ رضوان خود نصیب دهد؛ که برای پیامبر پاک بهترین عمو بودی.1

)الحجة علی الذاهب إلٰی تکفیر أبی طالب: ص24 ]ص122[(

12. از َاْصَبـغ بـن ُنباتـه نقـل اسـت: »از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ شـنیدم: ›رسـول خدا؟ص؟ 

که شتری را سر می بریدند و آن را فهیره نام نهاده، برای بتانشان  گروهی از قریش برگذشت  به 

گفتند:“یتیـم  قـرار می دادنـد. پیامبـر بـر ایشـان سـالم نـداد؛ چـون بـه دار الّنـدوه رسـید، آنـان 

ی درآیـد و نمازگاهش  ابوطالـب بـر مـا می گـذرد و بـه مـا سـالم نمی دهـد! کدام یـک از شـما بـر و

سـرگین  پـس  کنـم.”  چنیـن  گفت:“مـن  سـهمی  زبعـری  بـن  عبـداهلل  سـازد؟”  تبـاه  او  بـر   را 

کـه در حـال سـجده بـود، رفـت و جامـه و سـر و صورتـش را  و خـون برگرفـت و نـزد پیامبـر؟ص؟ 

گشـت و نـزد عمویـش ابوطالـب درآمـد و فرمـود:“ای  کنـده سـاخت. پیامبـر؟ص؟ روان  از آن آ

بازگفـت.  او  بـرای  را  ماجـرا  پیامبـر  بـرادرزاده ام؟”  شـده،  گفت:“چـه  کیسـتم؟”  مـن  عمـو! 

ابوطالـب پرسـید:“آنان را کجـا وانهـادی؟” فرمـود:“در ابطح.”ابوطالـب در میـان قـوم خویـش 

نـدا درداد:“ای خانـدان عبدالمّطلـب؛ ای خانـدان هاشـم؛ ای خانـدان عبدمنـاف!” آنـان از 

کتاب )ص378( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه پیش تر در همین 
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هـر سـوی لّبیک گویـان بـه جانـب وی آمدنـد. گفت:“شـما چنـد تـن هسـتید؟” گفتند:“چهل 

تـن.” گفت:“سـالحتان را برگیریـد!” ایشـان سـالح خویـش را برگرفتنـد و ابوطالـب آنـان را روان 

کنـده شـوند. سـاخت تـا بـه آن جماعـت رسـیدند. چـون وی را دیدنـد، خواسـتند تـا پرا

ابوطالـب بـه آنـان گفت:“بـه پـروردگار ایـن بنـا سـوگند؛ هـر کـه از شـما برخیزد، سـرش را با 

شمشـیر می زنـم!” سـپس بـه سـوی سـنگی پهـن و همـوار کـه در ابطـح بـود، رفت و با سـه ضربه 

کیسـتی؟” آن گاه، در  کـه  گفـت:“ای محّمـد! از مـن پرسـیدی  آن را سـه قطعـه نمـود. سـپس 

حالی که با دستش به پیامبر؟ص؟ اشاره می نمود، چنین سرود:

ک سیادت یافته. تویی محّمِد پیامبر، سرور تابنا

گذشت. کتاب )ص336(  تا پایان آن چه در همین 

سپس گفت:“ای محّمد! کدام یک از ایشان با تو چنان کرد؟” رسول خدا؟ص؟ به عبداهلل 

که آن  کوفت  بن زبعری سهمِی شاعر اشاره نمود. ابوطالب او را فراخواند و چنان بر بینی اش 

را خونین ساخت. آن گاه، دستور داد تا سرگین و خون آورند و آن را بر سر همۀ آن جماعت 

کشید و گفت:“برادرزاده ام! آیا خشنود شدی؟” سپس گفت:“از من پرسیدی که کیستی؟ تو 

محّمد بن عبداهلل هستی.” آن گاه، نسب وی را تا آدم؟ع؟ برشمرد و گفت:“به خدا سوگند! تو 

نیکوتبارترین و واالجایگاه تریِن آنانی. ای جماعت قریش! هر یک از شما که خواهد بجنبد ]و 
با من بستیزد[، چنین کند! من همانم که می شناسید.”‹«1

روایـت  أبی طالـب: ص106 ]ص346[(  تکفیـر  إلـٰی  الذاهـب  )الحجـة علـی  ابن معـد  را سـّید  آن 

نموده و نیز همسـان آن را صفوری )نزهة المجالس: 122/2؛ در چاپ دیگر: 91/2(؛ و ابن حّجت 

کتاب األعالم ُقْرُطبی  َحَموی )ثمرات األوراق ]ص285[( _ در حاشـیۀ المسـتطرف )3/2( _ به نقل از 

آورده اند.

ـد هشـتم، در بخـش آیـات، تأییدگـِر ایـن رویـداد 
ّ
کتـاب )ص359( آوردیـم، بنگریـد. نیـز در مجل 1. بـه آن چـه در همیـن 

خواهـد آمـد.
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»مــن  گفــت:  در ســخن خویــش  کــه علــی؟ع؟  آورده  األخبــار  شــرح  در  ابن فّیــاض   .13 

ــا شــما دو  گفــت: ›آی ــر مــا درآمــد و  گاه ب ــا کــه ابوطالــب ن و پیامبــر؟ص؟ در حــال ســجده بودیــم 

کــه چگونــه یــاری اش نمایــی!‹ گفــت: ›بنگــر  گرفــت و  کنیــد؟‹ ســپس دســت مــرا   تــن چنیــن 

ی تشویق نمود ... .« کار ترغیب و به یاری و و مرا بدین 

بنگرید به: ضیاء العالمین شیخ ما ابوالحسن شریف فتونی.

گفتنـد: »پیـش از پیامبـر؟ص؟ واپسـیِن اوصیـا  کـه بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟  14. روایـت شـده 

گفت: »پدرم.« )ضیاء العالمین فتونی( که بود؟« 

که از امام سـّجاد زین العابدین علی بن حسـین بن علی؟مهع؟ پرسـیدند  15. نقل اسـت 

کـه آیـا ابوطالـب مؤمـن بـوده اسـت. آن حضـرت؟ع؟ پاسـخ داد: »آری.« بـه او گفتنـد: »ایـن جا 

کافـر بـوده اسـت.« آن حضـرت؟ع؟ گفـت: »شـگفتا و بسـا  ی  کـه اّدعـا دارنـد و مردمـی هسـتند 

شـگفتا! آیـا بـر ابوطالـب طعـن می زننـد یـا بـر رسـول خـدا؟ص؟ ؟ هرآینـه خـدای تعالـی او را در 

کـه زنی مؤمن را در پیوند زناشـویی مردی کافر باقـی بگذارد؛ و هیچ  چنـد آیـۀ قـرآن نهـی فرمـود 

کـه فاطمـه بنـت اسـد؟اهضر؟ از زنـان پیشـگام در ایمـان بـود و تـا زمـان وفـات  کـس تردیـد نـدارد 

ی قـرار داشـت.« ابوطالـب در پیونـد همسـرِی و

تکفیـر  إلـٰی  الذاهـب  علـی  الحجـة  گذشـت؛  ص380  کتـاب  همیـن  در  چـه  آن  بـه:  بنگریـد 

کـه  أبی طالـب: ص24 ]ص123[؛ الّدرجـات الّرفیعـه ]ص50[؛ ضیـاء العالمیـن. در مأخـذ اخیـر  آمـده 

شـمرده اند. متواتـر  امامیـه  نـزد  را  حدیـث  ایـن  برخـی 

گفتم: ›سـرورم! مردم می گویند  16. از ابوبصیر لیث مرادی نقل اسـت: »به ابوجعفر؟ع؟ 

کـه ابوطالـب در آتشـی کم عمـق اسـت و مغزش از آن می جوشـد.‹ آن حضـرت؟ع؟ گفت: ›به 

کفـه ای از تـرازو و ایمـان ایـن  گـر ایمـان ابوطالـب را در  گفته انـد. هرآینـه ا خـدا سـوگند! دروغ 

کفـۀ دیگـرش نهنـد، ایمـان ابوطالـب بـر ایمـان ایشـان افزونـی یابـد.‹« _ تـا پایـان آن  مـردم را در 

گذشت. _ کتاب )ص380(  چه در همین 
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آن را سّید )الحجة علی الذاهب إلٰی تکفیر أبی طالب: ص18 ]ص85[( از طریق شیخ  الّطائفه، از 

صدوق؛ سّید شیرازی )الّدرجات الّرفیعه ]ص49[(؛ و فتونی در ضیاء العالمین آورده اند.

نیـز سـّید ابن معـد )الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب: ص27( از طریق دیگـر، از امام 

باقـر؟ع؟ آورده اسـت: »ابوطالـب بـن عبدالمّطلب مسـلمان و مؤمن درگذشـت ... .«

َمَثـل  »همانـا  اسـت:  شـده  نقـل  محّمـد؟امهع؟  بـن  جعفـر  ابوعبـداهلل  صـادق  امـام  از   .17

کـه ایمـان را پوشـیده داشـتند و شـرک را آشـکار  کهـف اسـت  ابوطالـب همچـون اصحـاب 

سـاخت.« دوچنـدان  را  ایشـان  پـاداش  خداونـد  پـس  نمودنـد؛ 

بنگریــد بــه: اصــول الکافــی تألیــف ثقــة االســالم کلینــی: ص244 ]448/1[؛ امالی صــدوق: ص366 

ص115  أبی طالــب:  تکفیــر  إلــٰی  الذاهــب  علــی  الحجــة  ]139/1[؛  ص121  الواعظیــن:  روضــة  ]ص492[؛ 

]ص362[. در همــان )ص17 ]ص83[( از طریــق حســین بــن احمــد مالکــی، آن روایــت بــا ایــن 

عبارت آمده است:

کـه  می کننـد  اّدعـا  ›مـردم  گفتـم:  ابوعبـداهلل؟ع؟  »بـه  گویـد:  کثیـر  بـن  عبدالّرحمـان 

پیامبـر؟ص؟  بـر  را  ایـن  جبرئیـل  گوینـد.  ›دروغ  گفـت:  اسـت.‹  کم عمـق  آتشـی  در  ابوطالـب 

آمـد  رخدادهـا  از  یکـی  در  ›جبرئیـل  گفـت:  کـرد؟‹  نـازل  را  چیـز  ›چـه  گفتـم:  نکـرد.‹   نـازل 

کهـف  گویـد: همانـا اصحـاب  گفـت:“ای محّمـد! همانـا پـروردگارت بـر تـو سـالم دهـد و  و 

کردنـد. پـس خداونـد پـاداش ایشـان را دوچنـدان  ایمـان را پوشـیده داشـتند و شـرک را آشـکار 

ی  کـرد. ابوطالـب نیـز ایمـان را پوشـیده داشـت و شـرک را آشـکار نمـود؛ پـس خداوند پـاداش و

کـه خـدای تعالـی او را بـه بهشـت  را دوچنـدان سـاخت.” او از دنیـا بیـرون نرفـت، مگـر آن گاه 

بشـارت فرمـود.‹ سـپس گفـت: ›چگونـه او را چنیـن وصـف می کنند، حال آن کـه جبرئیل در 

کـه  گفـت:“ای محّمـد! از مّکـه بیـرون شـو؛  کـه ابوطالـب درگذشـت، فـرود آمـد و  شـبانگاهی 

پـس از ابوطالـب، تـو را در ایـن جـا یـاوری نباشـد.”؟‹«

الّرفیعـه  )الّدرجـات  سـّید  ]72/35[(؛   24/9 األنـوار:  )بحـار  مجلسـی  عالمـه  را  روایـت  ایـن 
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]ص49[(؛ و فتونـی در ضیـاء العالمیـن آورده انـد. نیـز شـیخ مـا ابوالفتـوح رازی ایـن حدیـث را در 

اسـت. کـرده  روایـت  تفسـیر خویـش )212/4 ]474/8[( 

بـن  از اسـحاق  بـا ذکـر سـند  الکافـی: ص244 ]448/1[(  کلینـی )اصـول  ثقـة االسـالم   .18

کافـر بـود.«  کـه ابوطالـب  گفتنـد: »مـردم اّدعـا می کننـد  ی  کـه بـه و جعفـر، از پـدرش؟ع؟ آورده 

که او سروده است )؟(: گویند. چگونه چنین باشد، حال آن  گفت: »دروغ  ی  و

کتاب هــای نخســت آســمانی  کــه نامــش در  آیــا ندانیــد مــا محّمــد را رســولی چــون موســی دانیــم 

آمده است؟«

ایـن را چندیـن تـن از پیشـوایان حدیـث _ رضـوان خـدا بـر همـۀ ایشـان بـاد! _ در نگاشـته های 

خویـش یـاد نموده انـد.

بـا ذکـر سـند  امـام صـادق  از  الکافـی: ص244 ]449/1[(  )اصـول  کلینـی  ثقـة االسـالم   .19

کـه چنیـن سـروده اسـت )؟(: کافـر اسـت، حـال آن  کـرده اسـت: »چگونـه ابوطالـب  روایـت 
که فرزند ما نزدمان مورد تکذیب و رد نیست و به سخنان باطل اعتنا نشود. خود دانند 

کنند. یاور یتیمان است و پناه بیوه زنان.« که به برکت او باران طلب  سپیدرویی است 

سـّید )البرهان فی تفسـیر القرآن: 795/3 ]231/3[( و نیز شـماری از برجسـتگان امامّیه آن را 

کرده اند. کلینـی برگرفتـه و یـاد  از 

20. شـیخ مـا ابوعلـی فّتال )روضـة الواعظین: ص121 ]139/1[( از امـام صادق؟ع؟ روایت کرده 

گـردآوْرد و بدانـان  گرفـت، برجسـتگان قریـش را  اسـت: »چـون ابوطالـب در آسـتانۀ وفـات قـرار 

گفـت: ›ای جماعـت قریـش! شـما برگزیـدگان خداونـد از میـان آفریدگانـش  وصّیـت نمـود و 

هسـتید. شـما قلـب عـرب بـه شـمار می رویـد و خزانـه داران خـدا در زمینـش و اهـل حـرم وی 

هسـتید. در میان شـما، سـروِر فرمان برده شـده، گشاده  دسـت ]و نیرومند[، جنگاور دلیر، و فرد 

گشوده دسـت ]در جنگ[ اسـت. بدانید که شـما مایه ای از افتخار برای عرب باقی ننهاده اید، 

کـه بـدان رسـیدید. پـس بدیـن  کـه خـود فراچنـگ آورده ایـد؛ و شـرفی نگذاشـته اید، مگـر  جـز آن 
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 سـان، شـما را بـر مـردم فضیلـت اسـت و آنـان همیـن را دسـتاویز خـود بـه سـوی شـما سـازند

کتـاب )ص366( _ موضع گیری هـای  پایـان آن چـه در همیـن  بـا شـما در سـتیزند ... تا  مـردم  و 

گذشـت.‹« گشـته _  کـه از طریق هـای اهـل سـّنت روایـت  درخـور سـپاس سـرورمان ابوطالـب 

کرده است. شیخ ما عالمه مجلسی )بحار األنوار: 23/9 ]106/35[( این وصّیت را یاد 

از  با ذکر سند  النعمه: ص103 ]174/1[(  ابوجعفر صدوق )کمال الدین و تمام  21. شیخ ما 

کفر را آشکار نمود  کرده است: »همانا ابوطالب  محّمد بن مروان، از امام صادق؟ع؟ روایت 

و ایمان را پوشیده داشت. پس چون وفاتش فرارسید، خداوند؟زع؟ به رسول خدا؟ص؟ وحی 

فرمود: ›از مّکه بیرون رو؛ که دیگر در آن یاوری نداری.‹ سپس پیامبر به مدینه هجرت نمود.«

کـرده  یـاد  حدیـث  ایـن  از  ]ص229[(  ص80  المختـاره:  )الفصـول  مرتضـی  سـّید  سـرورمان 

ی اسـت؛ زیـرا وصـف ›ناصـر رسـول اهلل‹   و گفتـه اسـت: »ایـن روایـت دلیلـی روشـن بـر ایمـان و

و ›مقّوی امَره‹ را برای او اثبات می کند و این جز با مؤمن بودنش به ›امره‹ سازگار نیست.«

سـّیِد حّجـت، ابن معـد، )الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب: ص30 ]ص84[( بخـش 

پایانـی ایـن حدیـث را آورده و در همـان )ص103 ]ص341[( گفتـه اسـت: »چـون ابوطالـب وفات 

گفـت:  او  بـه  و  آمـد  فـرود  پیامبـر؟ص؟  بـر  نظـر همـۀ مسـلمانان، جبرئیـل؟ع؟  اّتفـاق  بـه  نمـود، 

کـه  کرده انـد  کار تکیـه  ›پـروردگارت تـو را سـالم می دهـد و می فرماید:“هرآینـه قومـت بـر ایـن 

کـه یـاورت نیز  وفـات نمود؛ پس از میان آنان بیرون شـو!”‹ پس  شـبانه بـر  تـو  بتازنـد، در حالـی 

تعالـی  کـه خـدای  کـن  تأّمـل  ایـن نکتـه  کنـون در  ا فرمـان داد.  بـه مهاجـرت  را  ی  خداونـد و

ی یـاور پیامبر بوده؛  ابوطالـب؟حر؟ را بـه پیامبـر؟ص؟ اضافـه نمـود ]= ناصـرک[ و گواهی داده که و

ایـن گران تریـن مایـۀ فخـر و واالتریـن منزلـت بـرای ابوطالب اسـت. بـا آن که قریش سـروده ها و 

بـاور توحیـدی و عقیـدۀ ابوطالـب در ایمـان بـه پیامبر؟ص؟ را می دانسـتند، خشـنود بودند که با 
ی شمشـیر را از رو  کـه او را بُکشـند و در برابـر و ایشـان پیونـد داشـته باشـد و در توانشـان نبـود 
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و  عبدمنـاف  بـن  مّطلـب  خانـدان  از  برادرانشـان  و  بنی هاشـم  از  ی  و قـوم  زیـرا  ببندنـد؛ 
ی بـر  گـر و کافـر و خـواه مؤمـن، بـا او بودنـد و ا هم پیمانـان و هم پیونـدان و دنباله روانشـان، خـواه 
ی،  ی1 قـرار می گرفتنـد. از همیـن رو کنـار و ضـّد قومـش شمشـیر از رو می بسـت، همـۀ آنـان 
کارش فـراوان چنـد و  کـه قریـش در بـارۀ ابوطالـب سـخن می گوینـد و در  چـون ابولهـب شـنید 
کـه شـیفتۀ بـرادرزادۀ خویـش اسـت. بـه خدا  یـد  گذار چـون می کننـد، گفـت: ›ایـن پیرمـرد را وا
سـوگند! محّمد کشـته نگردد، مگر آن گاه که ابوطالب کشـته شـود؛ و ابوطالب کشـته نشـود، 
کـه همـۀ بنی هاشـم بـه قتـل رسـند؛ و بنی هاشـم به قتل نرسـند، مگـر آن هنگام که  مگـر آن دم 
کـه  کشـته نگردنـد، مگـر آن زمـان  گردنـد؛ و خانـدان عبدمنـاف  کشـته  خانـدان عبدمنـاف 
ید؛ وگرنه مـا نیز بـه او بگراییم!‹ پس آن  همـۀ مـردم مّکـه بـه قتـل رسـند. پـس از او دسـت بازدار

کشیدند. کند؛ و دست  ی چنین  که و قوم هراسیدند 

کـه  ی دل بسـت و بـرای آن  گـوش ابوطالـب رسـید، در یـاری و چـون سـخن ابولهـب بـه 

ِمهـرش را برانگیـزد و او را نـرم سـازد، چنیـن سـرود:
خ داده، در شــگفت شــدم و نیــز در شــگفتم از خــرد  کــه ر ای زادۀ  َشــیبه! از خــردورزی تــازه ای 

کــه بــا تــو هســتند.« ضعیــف مردمانــی 

کـه ابن ابی الحدیـد نیـز در شـرح نهـج البالغـه  سـپس ابن معـد ایـن ابیـات را تـا پایـان آورده 

کـه سـّید )الحجـة علـی الذاهـب إلٰی  )307/3 ]57/14[( آن هـا را همـراه پنـج بیـت دیگـر یـاد نمـوده 

تکفیـر أبی طالـب ]ص342[( نیـاورده اسـت. ابن شـجری )الحماسـه: ص16( هـم از ایـن ابیـات یـاد 

کرده است.

گفتـه اسـت: »چـون ابولهـب در بـرآوردن خواسـت ابوطالـب درنـگ نمـود،  سـپس سـّید 
کـه مهـرش را برانگیـزد، چنیـن سـرود: ی بـرای آن  دیگربـار و

که ستم بیند برکنار است. که ابومعتب2 در قومش باشد، از این  مردی 

گویم _ و اندرزم چه جایی نزد او دارد!_: ای ابومعتب؛ خود را استوار بدار و برپای باش!« او را 

1. در متن آمده است: »علیه«. گمان می رود »معه« درست باشد و ترجمه بر همین مبنا صورت پذیرفت. )م.(

2. مقصود ابولهب است.
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ایـن سـروده تـا پنـج بیـت ادامـه دارد و ابن هشـام )الّسـیرة الّنبوّیـه: 394/1 ]10/2[( آن را بـا 

کـه بیـت اّولـش چنیـن اسـت: افـزودن چهـار بیـت دیگـر آورده؛ جـز ایـن 
ــه  ک ــن  ــت و از ای ــایش[ اس ــی ]در آس ــد، در باغ ــش باش ــب[ عموی ــه ]= ابوله ــه ابوعتیب ک ــردی  م

ســتم بینــد، در امــان اســت.

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 307/3 ]57/14[(؛ و ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 93/3 

کرده انـد. ]116/3[( نیـز آن را یـاد 

22. از یونس بن ُنباته، از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: »امام گفت: ›ای یونس! مردم 

در بارۀ ابوطالب چه گویند؟‹ گفتم: ›فدایت شوم! گویند که وی در آتشی کم عمق است و مغز 

سرش از آن می جوشد.‹ وی گفت: ›دشمنان خدا دروغ گفته اند. هرآینه ابوطالب از همراهان 

پیامبران و صّدیقان و شهیدان و صالحان است؛ و ایشان نیکو همراهانی هستند.‹«

کراجکـی: ص80 ؛ الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب: ص17؛ ضیـاء  )کنـز الفوائـد شـیخ مـا 

العالمین(

23. ســّید حّجــت، ابن معــد، )الحجــة علــی الذاهــب إلــٰی تکفیــر أبی طالــب: ص22 ]ص104[( 

 از طریــق شــیخ مــا ابوجعفــر صــدوق، از داوود رّقــی آورده اســت: »بــه مــردی وامــی داده بــودم

کــه از میــان بــرود. نــزد ابوعبــداهلل؟ع؟ رفتــم و از ایــن بابــت نــزد او درد دل   و هــراس داشــتم 

گذشــتی، بــه نیابــت از عبدالمّطلــب  گفــت: ›چــون بــه مّکــه  کــردم. آن حضــرت؟ع؟  و شــکوه 

طــواف و دو رکعــت نمــاز بــه جــای آور؛ نیــز بــه نیابــت از ابوطالــب طــواف و دو رکعــت نمــاز بــه 

ــه نیابــت از  ــز ب ــه جــای آور؛ نی ــه نیابــت از عبــداهلل طــواف و دو رکعــت نمــاز ب ــز ب جــای آور؛ نی

آمنــه طــواف و دو رکعــت نمــاز بــه جــای آور؛ و نیــز بــه نیابــت از فاطمــه بنــت اســد طــواف و دو 

ــن  ــد!‹ م ــو بازگرداَن ــه ت ــت را ب ــا مال ــوان ت ــد؟زع؟ را بخ ــپس خداون ــای آور. س ــه ج ــاز ب ــت نم رکع

کــه بدهــکارم ایســتاده، می گویــد: ›ای  کــردم و چــون از بــاب صفــا بیــرون آمــدم، دیــدم  چنیــن 

داوود! آن جا بیا و حّقت را بستان!‹«

عالمه مجلسی )بحار األنوار: 24/9 ]112/35[( این حدیث را آورده است.
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24. ثقـة االسـالم کلینـی )اصـول الکافـی: ص244 ]449/1[( بـا ذکـر سـند از امام صادق؟ع؟ 

بـر تـن  نـو   کـه پیامبـر؟ص؟ در مسـجد الحـرام بـود و جامـه ای  کـرده اسـت: »در حالـی  روایـت 

کندنـد  ی افکندنـد و جامـه اش را از آن آ داشـت، مشـرکان پوسـت بچـه دان ماده شـتری را بـر و

کار آن ها به او اندوه و غم دست داد. پس  که خدا می خواست و می داند، از این  و آن اندازه 

نزد ابوطالب رفت و به او فرمود: ›ای عمو! ارزش شـخصی و جایگاه و شـرافت خانوادگی مرا 

گفـت: ›چـه شـده، ای بـرادرزاده ام؟‹ پیامبـر ماجـرا را بـرای او  در میانتـان چگونـه می بینـی؟‹ 

گفت: ›پوسـت بچه دان  بازگفت. ابوطالب، حمزه را فراخواند و شمشـیر  برگرفت و به حمزه 

کـه پیرامون  را برگیـر!‹ سـپس همـراه پیامبـر؟ص؟ بـه سـوی آن جماعـت حرکـت نمـود و بر قریش 

گزنـد ایشـان را دارد.  کـه قصـد  یافتنـد  کعبـه بودنـد، درآمـد. چـون او را دیدنـد، از چهـره اش در

ی چنین  ی بـه حمـزه گفـت: ›آن پوسـت بچـه دان را بـر سـبیل های ایشـان بِکـش!‹ و سـپس و

گفـت: ›بـرادرزاده ام!  ی نمـود و  کـرد تـا بـه آخریـِن آنـان رسـید. سـپس ابوطالـب بـه پیامبـر رو

جایـگاه و ارزش تـو در میـان مـا چنیـن اسـت.‹«

گروهی از برجستگان و پیشوایان حدیث در نگاشته های خود آورده اند. این روایت را 

25. ابوالفـرج اصفهانـی بـا سـند خویـش از امـام صـادق؟ع؟ آورده اسـت: »مایـۀ اعجاب 

یـد  گـردد؛ و می گفـت: ›آن را بیاموز گـزارش و تدویـن  کـه شـعر ابوطالـب  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود 

ی بر دین خدا بود و در شعر او دانش بسیار است.‹« که همانا و و به فرزندانتان بیاموزانید؛ 

)الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیر أبی طالب: ص25 ]ص130[؛ بحار األنـوار: 24/9 ]115/35[؛ ضیاء 

العالمین فتونی(.

26. شـیخ مـا صـدوق )األمالـی: ص304 ]ص410[( بـا ذکـر سـند از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز  کـه برپـا شـد، چنیـن بـود  نمـوده اسـت: »نخسـتین ]نمـاز[ جماعتـی 

می گـزاْرد و امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب نیـز بـا او همـراه می شـد. روزی ابوطالـب همـراه 

کنـار پسـرعمویت بپیونـد!‹ چـون رسـول خـدا؟ص؟  گفـت: ›پسـرجان؛  گذشـت و  جعفـر بـر او 
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کـه  گرفـت. ابوطالـب شـادمان بازگشـت، در حالـی  یافـت، بـر آن دو پیشـی  ی را در وجـود و

می گفـت: چنیـن 
در حوادث و دشواری های روزگار، علی و جعفر مایۀ اعتماد منند.«

کتـاب  گذشـت و در همیـن  کتـاب )ص356(  کـه در همیـن  ایـن ابیـات تـا پایـان ادامـه دارد 

)ص397( نیـز خواهـد آمـد. ایـن حدیـث را شـیخ ابوالفتـوح )روض الجنـان و روح الجنـان: 211/4 

]472/8[( آورده اسـت.

کلینـی )اصـول الکافـی: ص242 ]445/1[( بـا سـند خویـش از ُدرسـت بـن  27. ثقـة االسـالم 

کاظـم؟ع؟ ، پرسـید: »آیـا ابوطالـب، حّجـت بـر  کـه از ابوالحسـن اّول، امـام  ابی منصـور آورده 

رسـول خدا؟ص؟ ]پیـش از پیامبـری اش[ بـود؟« فرمود: »نـه؛ بلکه امانت دار وصایـا]ی پیامبران[ 

کـه ابوطالـب، حّجـت بـر  بـود و آن هـا را بـه پیامبـر سـپرد.« راوی گویـد: »گفتـم: ›پـس بنـا بـر ایـن 

گـر ابوطالب حجت بر رسـول  رسـول خدا؟ص؟ بـود، وی آن وصایـا را بـه پیامبـر سـپرد؟‹ فرمـود: ›ا

خـدا؟ص؟ بـود، وصّیـت را بـه او نمی سـپرد.‹ گفتـم: ›پـس حـال ابوطالـب چگونـه بـود؟‹ فرمـود: 

›بـه پیامبـر و رسـالت وی بـاور آورد و وصایـا را بـه او سـپرد و همـان روز درگذشـت.‹«

کـه  بـه منزلتـی اسـت  آمیختـه  زیـرا  ایمـان اسـت؛  از  فراتـر  ایـن درجـه ای  گویـد:  امینـی 

گذشـت، یعنـی درجـۀ وصایـت و حّجـت  پیش تـر نیـز بـه نقـل از موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه جایگاهـی برتـر از ایمـان سـاده اسـت. ایـن مرتبـه تـا آن جـا ثبـوت  بـودن در زمـان خویـش 

گمـان ُبـرد ابوطالـب حّجـت بـر پیامبـر؟ص؟ پیـش از بعثتـش بـوده؛  کننـده  کـه آن سـؤال  یافتـه 

ی به دین  که و پس امام؟ع؟ آن را نفی نمود و مقام وصایت را برایش ثابت دانسـت و نیز این 

یـد و سـپس پیـرو دیـن درخشـان محّمدی بـود و آن  راسـت مسـتقیم ابراهیمـی خضـوع می ورز

کـه او بـه والیـت علـوی نیـز ایمـان  گذشـت  گـذاْرد. پیش تـر  وصایـا را بـه منـادی ایـن دیـن وا

گِر  آن، فرزند نیکش _ صلوات اهلل و سالمه علیه _ بود. که برپا داشت 

ابـان  از  بـا سـند خویـش   )]182/1[ الفوائـد: ص80  )کنـز  کراجکـی  ابوالفتـح  مـا  28. شـیخ 
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کـرده اسـت: »بـه امـام رضـا علـی بـن موسـی الّرضـا؟امهع؟ نوشـتم: ›فدایـت  بـن محّمـد روایـت 
گذشـت. _1 )ص381(  کتـاب  همیـن  در  چـه  آن  پایـان  _ تـا  شـوم ... .‹« 

شـیرازی  سـّید  ]ص76[(؛  ص16  أبی طالـب:  تکفیـر  إلـٰی  الذاهـب  علـی  )الحجـة  سـّید  را  آن 

)الّدرجـات الّرفیعـه ]ص50[؛ عالمـه مجلسـی )بحـار األنوار: ص33 ]110/35[(؛ و شـیخمان فتونی در 

ضیاء العالمین آورده اند.

29. شـیخ مـا، مفّسـر بـزرگ، ابوالفتـوح )روض الجنـان و روح الجنـان: 211/4 ]471/8[( از امام 

کـه نقـش انگشـتر ابوطالـب؟ع؟ چنیـن  رضـا؟س؟ و او بـا چنـد طریـق از پدرانـش روایـت نمـوده 

بـود: »برگزیـدم اهلل را بـه پـروردگاری؛ محّمـد، بـرادرزاده ام، را بـه پیامبـری؛ و پسـرم علـی را بـه 

ی.« وصایـت و

 )]319/2[ القلـوب  )محبـوب  اشـکوری  و  ]ص60[(؛  الّرفیعـه  )الّدرجـات  شـیرازی  سـّید  را  آن 

کرده انـد. روایـت 

30. شیخ ابوجعفر صدوق با سند خویش روایت نموده که عبدالعظیم بن عبداهلل علوی 

حسنی، مدفون در شهر ری، در حالی که بیمار بود، به امام ابوالحسن الّرضا؟ع؟ چنین نوشت: 

»ای زادۀ رسول خدا! در بارۀ این خبِر روایت شده که ابوطالب در آتشی کم عمق است و مغزش 

گر  گاه نما!« رضا؟ع؟ به وی نوشت: »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم. اّما بعد؛ ا از آن می جوشد، مرا آ

در ایمان ابوطالب تردید داشته باشی، به سوی آتش راه خواهی سپرد!«

)الحجة علی الذاهب إلٰی تکفیر أبی طالب: ص16 ]ص82[؛ ضیاء العالمین ابوالحسن شریف(

31. شـیخ مـا، فقیـه، ابوجعفـر صـدوق بـا ذکـر سـند از امـام حسـن بـن علـی عسـکری، 

رسـول  بـه  تعالـی _  و  _ تبـارک  خداونـد  »همانـا  اسـت:  آورده  بلنـد  حدیثـی  در  کانـش؟مهع؟  نیا از 

کـردم:  خویـش؟ص؟ چنیـن وحـی فرمـود: ›همانـا تـو را بـا دو دسـته از پیـروان و هـواداران یـاوری 

کـه در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد آمـده اسـت. اّمـا در  1. در آن جـا، نـام وی ابـان بـن محمـود آمـده؛ چنـان 
کنـز الفوائـد، ابـان بـن محّمـد اسـت.)غ.(
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کـه  آنـان  اّمـا  نماینـد.  کـه آشـکارا چنیـن  کننـد؛ و دسـته ای  یـاری ات  پنهانـی  کـه  دسـته ای 

کـه آشـکارا یـار تـو  کننـد، سـرور و برترشـان عمویـت ابوطالـب اسـت؛ و آنـان  پنهانـی یـاری ات 

گفـت: »همانـا  ی، علـی بـن ابی طالـب، اسـت.‹« سـپس  هسـتند، سـرور و برترشـان فرزنـد و

کـه ایمانـش را می پوشـاْند.« ابوطالـب همچـون مؤمـِن خانـدان فرعـون اسـت 

)الحجة علی الذاهب إلٰی تکفیر أبی طالب: ص115 ]ص362[؛ ضیاء العالمین ابوالحسن شریف(

بـن  عبـداهلل  از  اعمـش،  طریـق  از  ]ص491[(  ص365  )األمالـی:  صـدوق  مـا  شـیخ   .32

آیـا  »بـرادرزاده ام!  گفـت:  رسـول خـدا؟ص؟  بـه  ابوطالـب  کـه  نمـوده  روایـت  پـدرش  از  عّبـاس، 

بـه مـن  گفـت: »پـس نشـانه ای  بـه پیامبـری فرسـتاده اسـت؟« فرمـود: »آری.«  را  تـو  خداونـد 

را فراخوانـد  ابوطالـب آن درخـت  بـه سـوی مـن فراخـوان!«  را   بنمایـان!« فرمـود: »آن درخـت 

کـه  ی سـجده نمـود و بازگشـت. ابوطالـب گفـت: »گواهـی می دهـم  و آن پیـش آمـد و در برابـر و

کنـار پسـرعمویت بپیوند!« تـو راسـت گفتاری. ای علـی؛ 

ــال )روضــة الواعظیــن: ص121 ]139/1[(؛ و ســّید ابن معــد )الحجــة  ــر را ابوعلــی فّت ــز ایــن خب نی

علــی الذاهــب إلــٰی تکفیــر أبی طالــب: ص25 ]ص128[( آورده انــد کــه عبارتــش چنین اســت: ابوطالب 

گفــت:  کــه فضیلــت پیامبــر؟ص؟ را بــه آنــان بنمایانــد، بــه وی  در حضــور قریــش، بــرای آن 

گفــت: »همانــا  »بــرادرزاده ام! آیــا خداونــد تــو را بــه رســالت برانگیختــه اســت؟« فرمــود: »آری.« 

کارهــای عادت شــکن هســتند. پــس نشــانه ای بــه مــا بنمایــان!«  پیامبــران دارای معجــزه و 

فرمــود: »آن درخــت را فراخــوان و بــه آن بگــو: ›محّمــد بــن عبــداهلل تــو را می گویــد: بــه اذن خداونــد 

بــه ســوی مــن بیــا!‹« ابوطالــب آن را فراخوانــد و درخــت پیــش آمــد و در برابــر وی ســجده نمــود. 

کــه تــو  کــه بازگــردد؛ و درخــت بازگشــت. ابوطالــب گفــت: »گواهــی می دهــم  ســپس فرمانــش داد 

گفــت: »پســرجان! همــواره بــا پســرعمویت  راســت گفتاری.« ســپس بــه فرزنــدش علــی؟ع؟ 

همراه باش!«

این روایت را چندین تن از برجستگان امامیه آورده اند.
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بـا سـند  33. ابوجعفـر صـدوق _ خداونـد جانـش را پـاک بـدارد! _ )االمالـی: ص366 ]ص491[( 

ی پرسـید: »ای عموزادۀ  خویـش از سـعید بـن جبیـر، از عبـداهلل بـن عّباس آورده که مردی از و

گفت: »چگونه مسـلمان  ی  که آیا مسـلمان بود.« و کن  گاه  رسـول خدا! مرا در بارۀ ابوطالب آ

که سـروده اسـت )؟(: نبـوده، حـال آن 
که فرزند ما نزدمان مورد تکذیب و رد نیست و به سخنان باطل اعتنا نشود. خود دانند 

پنهـان  را  ایمـان  کـه  گاه  آن  اسـت،  کهـف  اصحـاب  همچـون  ابوطالـب  َمَثـل  هرآینـه 

داد.« دوچنـدان  پاداشـی  آنـان  بـه  خداونـد  پـس  نمودنـد؛  آشـکار  را  شـرک  و  داشـتند 

ایـن خبـر را سـّید ابن معـد )الحجـة علـی الذاهـب إلـٰی تکفیـر أبی طالـب: ص94 و 115 ]ص319-

کرده انـد. 322[( آورده و چندیـن تـن از پیشـوایان حدیـث، آن را یـاد 

ابن عّبـاس  از  الواعظیـن: ص123 ]140/1[(  )روضـة  نیشـابوری  فّتـال  ابوعلـی  مـا  34. شـیخ 

کـه در مسـجد الحـرام  کـه ابوطالـب همـراه پسـرش جعفـر بـر رسـول خـدا؟ص؟ برگذشـت  آورده 

گفـت: »کنـار  ی بـود. ابوطالـب بـه جعفـر  نمـاز ظهـر را می گـذارد و علـی؟ع؟ سـمت راسـت و

کنـار پیامبـر بـه عقـب  عمـوزاده ات بپیونـد!« جعفـر بـرای نمـاز بـه سـوی پیامبـر رفـت و علـی از 

برگشـت و کنـار جعفـر قـرار گرفـت و پشـت سـر رسـول خـدا؟ص؟ بـه صـف شـدند تـا نمـاز انجام 

گرفت. ابوطالب در این زمینه سروده است:
علی و جعفر در حوادث و مصیبت های روزگار مایۀ اعتماد منند.

کانــم  چــون درگــذرم، آن دو را بــرای دفــاع از پیامبــر در برابــر دشــمنان ســپر ســازم و بــه ســوی نیا
بــاال روم.

کــه ایــن عمــو تنهــا بــرادِر تنــی ام از مــادر  از یــاری عمــوزادۀ خــود دســت مکشــید و یــاورش باشــید؛ 
و پــدر اســت.

به خدا سوگند! نه من از یاری اش دست می کشم و نه فرزندان نیک گوهرم.1

سـند  بـا  ]ص249[(  ص59  أبی طالـب:  تکفیـر  إلـٰی  الذاهـب  علـی  )الحجـة  ابن معـد  سـرورمان 

کتاب )ص394( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 
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خویـش از عمـران بـن حصیـن ُخزاعـی آورده اسـت: »بـه خـدا سـوگند! اسـالم آوردن جعفـر بـه 

کـه در  گذشـتند  کـه ابوطالـب و پسـرش جعفـر  بـر رسـول خـدا  فرمـان پـدرش بـود؛ بدیـن سـان 

گفـت:  گـزاردن بـود و علـی؟ع؟ سـمت راسـتش قـرار داشـت. ابوطالـب بـه جعفـر  حـال نمـاز 

گـزارد. چـون نمـازش را بـه  ›کنـار عمـوزاده ات بپیونـد!‹ جعفـر آمـد و همـراه پیامبـر؟ص؟ نمـاز 

ی فرمـود: ›ای جعفـر! هم بال عموزاده ات شـدی؛ همانا خداوند به  پایـان بـرد، پیامبـر؟ص؟ بـه و

کـه بـا آن در بهشـت پـرواز کنـی.‹ پـس ابوطالب _ رضـوان اهلل علیه _  ازای آن، تـو را دو بـال بخشـد 

در این زمینه چنین سرود:

علی و جعفر در حوادث و مصیبت های روزگار مایۀ اعتماد منند.

کــه ایــن عمــو تنهــا بــرادِر تنــی ام از مــادر  از یــاری عمــوزادۀ خــود دســت مکشــید و یــاورش باشــید؛ 

و پــدر اســت.

کرد و او مهر و شفقت ندارد. ابومعتب ]= ابولهب[ ما را در برابر دشمن به حال خود رها 

به خدا سوگند! نه من از یاری اش دست می کشم و نه فرزندان نیک گوهرم.

کنم تا سرهای ما و شما این جا با شمشیر جدا شود و فروافتد. چندان حمایتش 

سوگند به این پیامبر! ما خاندان او همچون سرنیزه ها دشمنان را از او خواهیم راند.

کار محــال  گــر بــا همــۀ جمــع خویــش بــه او دســت یابیــد ]کــه هرگــز چنیــن نخواهــد شــد و ایــن  ا

اســت[، مــا در نظــر همــگان، فرومایه تریــن مــردم عــرب خواهیــم بــود.«

از  دیگــر،  طریــق  بــه  را  روایــت  ایــن   ]181/1 الفوائــد:  ]کنــز  کراجکــی  ابوالفتــح  مــا  شــیخ 

ابوضــوء بــن صلصــال، چنیــن آورده اســت: »مــن پیــش از اســالم آوردنــم، همــراه ابوطالــب 

گــرم نشســته  بــه پیامبــر؟ص؟ یــاری می رســاندم. روزی نزدیــک خانــۀ ابوطالــب در هــوای بســیار 

گفــت: ›ای ابوغضنفــر! آیــا ایــن دو  ی هماننــد ماتــم زده بــه ســوی مــن آمــد و  کــه دیــدم و بــودم 

ــا  ــن ج ــه ای ک ــی  ــم: ›از هنگام گفت ــود.  ــی؟امهع؟ ب ــر و عل ــودش پیامب ــده ای؟‹ و مقص ــوان را دی ج

ــرا مــن  ــم؛ زی ی ــه جســت و جــوی آن دو برو ــا ب ــز ت گفــت: ›برخی ــده ام.‹  نشســته ام، آن دو را ندی

کردیــم  گاه بــه قتــل نرســانده باشــد!‹ پــس حرکــت  کــه قریــش آن دو را نــا اطمینــان خاطــر نــدارم 
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ــۀ 
ّ
ــر قل کوه هــای شــهر رفتیــم و ب ــا از حریــم خانه هــای مّکــه بیــرون شــدیم و بــه ســوی یکــی از  ت

ی، در برابــر چشــمۀ خورشــید  کــه پیامبــر؟ص؟ و علــی در ســمت راســت و آن برآمدیــم و دیدیــم 

گفــت: ›کنــار  کــه همــراه مــا بــود،  بــه رکــوع و ســجود مشــغول بودنــد. ابوطالــب بــه پســرش جعفــر 

یافــت،  کنــار علــی ایســتاد و چــون پیامبــر؟ص؟ وجــود آن دو را در عمــوزاده ات بپیونــد!‹ پــس او 

کار خویــش پرداختنــد تــا از آن چــه انجــام می دادنــد، فراغــت  گرفــت و بــه  بــر آنــان پیشــی 

ی  یافتنــد. ســپس بــه ســوی مــا آمدنــد و مــن شــادمانی را در چهــرۀ ابوطالــب یافتــم. آن گاه، و

کردیــم[ ســرود.« برخاســت و آن ابیــات را ]کــه یــاد 

که ابوطالب هنگام  35. از عکرمه، از ابن عّباس روایت شـده اسـت: »پدرم مرا خبر داد 

مرگ شـهادت داد که معبودی جز اهلل نیسـت و محّمد رسـول خدا اسـت.« )ضیاء العالمین(

کــه  36. در تفســیر وکیــع1 از طریــق ابــوذر ِغفــاری آمــده اســت: »ســوگند بــه خدایــی 

کــه بــه زبــان حبشــیان اســالم  گاه  معبــودی جــز او نیســت! ابوطالــب درنگذشــت، مگــر آن 

گفــت: ›آیــا زبــان مــردم حبشــه را می دانــی؟‹ فرمــود: ›ای عمــو!  ی بــه رســول خــدا؟ص؟  آورد. و

گفــت: ›ای محّمــد! “اســدن لمصاقــا قاطــا  خداونــد همــۀ زبان هــا را بــه مــن آموختــه اســت.‹ 

کــه خدایــی جــز اهلل نیســت _ .‹ رســول خــدا؟ص؟  گواهــی می دهــم  الهــا.” _ یعنــی: مخلصانــه 

گریســت و فرمــود: ›خداونــد چشــم مــرا در مــورد ابوطالــب روشــن فرمــود.‹« )ضیــاء العالمیــن 

شیخ ما ابوالحسن شریف(

کـه بـزرِگ ابطـح ]= مّکـه[ بارهـای بسـیار بـا زبـان عربـی و جـز  آن  در ایـن جـا، پـس از آن 

کـه شـیخ حّجـت ما، ابوالحسـن  شـهادت داده بـود، بـه زبـان حبشـیان شـهادت داده؛ چنـان 

کتـاِب  کـه ارزنده تریـن  گرانمایـۀ بزرگـش، ضیـاء العالمیـن  کتـاب  شـریف فتونـی )د.1138( در 

گفته است. نگاشته شده در موضوع امامت است، به تفصیل در بارۀ آن سخن 

کـه حافـظ حدیـث بـود و تألیفاتـی دارد، از جملـه: تفسـیر قـرآن، المعرفـه،  1. وی وکیـع بـن جـّراح رؤاسـی )د.197( اسـت 
یـخ.)غ.( الّتار
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37. شیخ ما ابوالحسین1 قطب الّدین راوندی )الخرائج و الجرائح ]138/1[( از فاطمه بنت 

اسـد روایـت نمـوده اسـت: »چـون عبدالمّطلب درگذشـت، ابوطالب به سـبب وصّیت پدرش 

بـه وی، سرپرسـتی پیامبـر؟ص؟ را بـر عهـده گرفـت و مـن نیـز خدمتگـزار پیامبـر بـودم. در باغچـۀ 

خانـۀ مـا چنـد درخـت خرمـا بـود و آن هنـگام، تـازه خرمـا رسـیده بود. مـن هر روز ُمشـتی خرما یا 

کنیـزم  کنیـزم نیـز چنیـن می کـرد. روزی مـن و  بیش تـر بـرای وی از روی زمیـن جمـع می کـردم و 

کـودکان درون شـدند و  کـه  کـه بـرای او چیـزی جمـع کنیـم. محّمـد خـواب بـود  فرامـوش کردیـم 

کـه بیـدار  گاه  خرماهـای افتـاده را برگرفتنـد و رفتنـد. پـس خوابیـدم و از شـرِم محّمـد؟ص؟ _ آن 

شـود _ آسـتینم را بـر صورتـم افکنـدم. پـس محّمـد؟ص؟ از خـواب برخاسـت و بـه باغچـه درون 

کـرد و فرمـود: ›ای درخـت!  گشـت و رطبـی بـر زمیـن ندیـد. آن گاه، بـه درخـت خرمایـی اشـاره 

مـن گرسـنه هسـتم.‹ دیـدم کـه درخـت خرما شـاخه های رطـب دارش را فرود آورد تـا وی هر چه 

می خواسـت، از آن خـوْرد؛ و سـپس شـاخه هایش را بـه جـای خـود بازگرداْنـد. از ایـن رخـداد در 

کوبیـد، بـا پـای برهنـه بـه  شـگفت شـدم. ابوطالـب آن هنـگام در خانـه نبـود؛ چـون آمـد و در را 

گفـت: ›جـز  کـردم. وی  گـزارش  گشـودم و آن چـه را دیـده بـودم، برایـش  سـوی وی دویـدم و در 

که او پیامبر اسـت و تو نیز پس از یائسـه شـدن برای وی دسـتیاری خواهی زاد.‹ و  این نیسـت 

کـه وی گفتـه بـود، مـن علـی؟ع؟ را زادم.« چنـان 

38. شـیخ مـا، فقیـه بـزرگ، ابن بابویـه صـدوق )األمالـی: ص158 ]ص216[( بـا ذکـر سـند از 

کـه  گفـت: »در ِحجـر اسـماعیل خوابیـده بـودم  کـه عبدالمّطلـب  ابوطالـب؟س؟ روایـت نمـوده 

کـه در میـان قریـش پیشـگویی و تعبیـر  کـه مـرا بـه وحشـت افکْنـد. پـس نـزد زنـی  خوابـی دیـدم 

خـواب می کـرد، رفتـم، در حالـی کـه ردای ابریشـمین نقش دار بر تن داشـتم و گیسـوی انبوهم بر 

شـانه ام ریختـه بـود. چـون وی به من نگریسـت، از چهـره ام دگرحالی ام را دریافت؛ پس راسـت 

شـد _ مـن آن روز سـرور قـوم خویـش بـودم _ و گفـت: ›سـرور مـردم عـرب را چـه شـده کـه رنگـش 

دگرگـون گشـته اسـت؟ آیـا چیـزی از حـوادث روزگار او را نگـران سـاخته اسـت؟‹ بـه وی گفتم: 

کردیم.)غ.( کتاب )ص113( از درست بودِن ابوالحسین یاد  که در همین  1. در اصل مأخذ، ابوالحسن است 

)537(



571 هدف شایعه ها ]انکار ایمان ابوطالب[

کـه درختـی بـر پشـت مـن  ›آری؛ دیشـب در ِحجـر اسـماعیل خوابیـده بـودم و در خـواب دیـدم 

کـه  گسـترده شـد. نیـز دیـدم  روییـد و سـرش بـه آسـمان رسـید و شـاخه هایش تـا شـرق و غـرب 

عـرب  مـردم  کـه  دیـدم  و  بـود.  خورشـید  نـور  برابـر  هفتـاد  کـه  گشـت  آشـکار  آن  از   نـوری 

و عجـم پیـش آن درخـت سـجده می کردنـد و آن هـر روز بزرگ تـر و نورانی تـر می شـد. و هـم دیـدم 

گروهـی از قریـش خواسـتند آن را قطـع نماینـد و چـون بـه آن نزدیـک می شـدند، جوانـی از  کـه 

ک جامه تریـن مـردم، آنـان را می گیـرد و پشت هاشـان را درهـم می شـکند   خوب روی تریـن و پا

و چشمانشـان را درمـی آورد. پـس دسـت خویـش را فـراز بـردم تا یکی از شـاخه های آن را برگیرم. 

کـه را  گفتم:“بهـره  کـن؛ تـو را از آن بهـره ای نباشـد.”  گفت:“درنـگ  آن جـوان بـر مـن بانـگ زد و 

کـه بـه آن  کسـانی اسـت  گفت:“بهـره از آِن  کـه ایـن درخـت از مـن اسـت؟”  باشـد، حـال آن 

آویخته اند و به درخت بازمی گردد.” پس هراسان و بیم زده و رنگ باخته از خواب برخاستم.‹ 

گـر راسـت گویـی، از صلب تـو فرزندی  دیـدم کـه رنـگ چهـرۀ آن زن نیـز دگرگـون شـد و گفـت: ›ا

بـرون آیـد کـه شـرق و غـرب را از آِن خویـش گردانـد و در میـان مردم پیامبری نمایـد.‹ پس اندوه 

که شاید آن کس تو باشی.« من زدوده گشت. ای ابوطالب! بنگر 

آن گاه کـه پیامبـر؟ص؟ بـه پیامبـری ظهـور نموده بود، ابوطالب این خبر را گزارش می نمود 

و می گفت: »به خدا سـوگند! آن درخت، ابوالقاسـم امین است.«

کــه  گویــد  39. ســّیِد حّجــت )الحجــة علــی الذاهــب إلــٰی تکفیــر أبی طالــب: ص68 ]ص268[( 

شــریف نسب شــناس علــوی عمــری، معــروف بــه موّضــح، بــا ســند خویــش یــاد نمــوده اســت: 

ی و  »چــون ابوطالــب وفــات نمــود، هنــوز نمــاز مّیــت وجــوب نیافتــه بــود؛ پــس پیامبــر  بــر و

ی عبــور داده می شــد، پیامبــر؟ص؟ و علــی و جعفــر  کــه جنــازۀ و گاه  خدیجــه نمــاز نگــزارد. آن 

ــد و برایــش آمــرزش خواســتند.  ــد، برخاســتند و آن را تشــییع نمودن کــه نشســته بودن و حمــزه 

گمــان  ــرای مــردگان و نزدیــکان مشــرکمان نیــز آمــرزش می خواهیــم.‹ و  گفتنــد: ›مــا ب گروهــی 

کــه ابوطالــب در حــال شــرک مــرده اســت؛ زیــرا ایمانــش را پوشــیده می داشــت. پــس  داشــتند 
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خداونــد در ایــن ســخن خویــش، شــرک را از او نفــی نمــود و پیامبــر خویــش؟ص؟ و آن ســه تــِن یاد 

کــه بــرای مشــرکان  کــه ایمــان آورده انــد، نســزد  شــده؟مهع؟ را از خطــا پیراســته شــمرد: ›پیامبــر و کســانی را 

ــمارد،  ــر ش کاف ــب را  ــه ابوطال ک ــر  ــس ه ــه/113[ پ ــند.‹ ]توب ــاوند باش ــد خویش ــد، هرچن ــرزش بخواهن آم

کارهایــش از خطــا  ی را در ســخنان و  کــه خــدای تعالــی و کار دانســته، حــال آن  پیامبــر را خطــا

پیراســته شــمرده اســت ... .«

کـرده اسـت: »پـدرم مـرا  ابوالفـرج اصفهانـی بـا ذکـر سـند از محّمـد بـن حمیـد روایـت 

نمـاز  ابوطالـب  بـر  پیامبـر؟ص؟  ›آیـا  پرسـیدند:  یفـه 
َ

بـن  ُحذ ابوجهـم  از  کـه  گفـت  حدیـث 

ی وجـوب یافـت.  کجـا بـود؟ ایـن نمـاز پـس از وفـات و گفـت: ›آن روز نمـاز مّیـت  گـزارد؟‹ 

ی پـردازد؛ و خـود  کار و البّتـه رسـول خـدا؟ص؟ بـر او اندوهگیـن شـد و علـی را فرمـان داد تـا بـه 

ی شـهادت دادنـد و مـن نیـز بـر  بـر جنـازه اش حضـور یافـت. عّبـاس و ابوبکـر نیـز بـه ایمـان و

گـر تـا  یـرا ابوطالـب ایمانـش را پنهـان می داشـت و ا گواهـی می دهـم؛ ز درسـتی سـخن آن دو 

هنگام چیرگی اسـالم زنده بود، ایمانش را آشـکار می نمود.‹«

گفتنـد:  کار پیامبـر؟ص؟ را دیدنـد،  گرفتـن  کـه چـون قریـش بـاال  40. از مقاتـل نقـل شـده 

یـا  یـا جادوگـر اسـت  او  و  افـزوده می شـود؛  بزرگـی محّمـد  بـر  روز  کـه هـر  ایـن نمی بینیـم  »جـز 

محّمـد  قتـل  بـر  قبیله هـا  همـۀ  درگـذرد،  ابوطالـب  چـون  کـه  بسـتند  پیمـان  پـس  مجنـون.« 

هم داسـتان گردنـد. ایـن خبـر بـه ابوطالـب رسـید. پـس بنی هاشـم و قریشـیاِن هم پیمانشـان را 

گـردآورد و آنـان را در بـارۀ پیامبـر؟ص؟ سـفارش نمـود و گفـت: »هـر چـه بـرادرزاده ام گویـد، پدران 

ی پیامبـری راسـت گفتار و امینـی زبان گشـا  و دانشـوران مـا نیـز بـدان خبـر داده انـد؛ و همانـا و

]بـه حـق[ اسـت و واالتریـن جایـگاه را دارد و نـزد پـروردگارش دارای برتریـن مـکان اسـت. پـس 

کـه  ی بـا تیـر  برانیـد؛  گردآییـد و دشـمنش را از حریـم و گوییـد و بـر یـاری اش  دعوتـش را پاسـخ 

که برای شما در همۀ روزگاران می ماَند.« سپس چنین سرود: همانا این شرافتی است 
کــه حضــورش   پســرم علــی و عمــوی نیکــو، عّبــاس، را ســفارش می کنــم بــه یــاری پیامبــر 

و محضرش خیر و نیکی است.
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کــه در برابــر مــردم از او  کــه از صولتــش همــگان بیــم دارنــد؛ و هــم جعفــر را  و نیــز حمــزۀ شــیر را 

کننــد. حمایــت 

و همــۀ بنی هاشــم را بــه یــاری اش وصّیــت می نمایــم تــا رشــتۀ مقاومــت در برابــر نبــرد ایــن قــوم 

گیرنــد. کــف  را بــه 

ای مادرم و زادگانش فدایتان! در نبرد، برای احمد همچون زره باشید!

کــه در  کنیــد؛ شمشــیرهایی  کــه هــر دو رویــش بــّراق اســت،  از او دفــاع  بــا شمشــیرهای خــود 

ســیاهی شــب، همچــون چراغــی اســت.

)ضیاء العالمین تألیف شیخمان فتونی(

یـان حـق و حقیقـت بود که سـیره نامه ها ما  امینـی گویـد: ایـن بخشـی از حدیث هـای راو

گاه سـازد. از آن چـه افـزون بـر ایـن 40 روایـت بود، به سـبب اختصار چشـم پوشـیدیم  را بـدان آ

گـر بدان هـا آن چـه را پیش تـر  از گزارش هـای خانـدان و بسـتگان ابوطالب آوردیـم، بیفزایید  و ا

ید و نیـز  آن ها را با  و بـا خبرهـای گذشـته از موضع گیری هـای بـزرِگ ابطـح ]= مّکـه[ همراه سـاز

ی  گواهی هـای صریـح او در سـروده هایش درآمیزیـد، دلیل هـای ایمـان نـاب و اسـالم پایـدار و

از 100 می گـذرد. پـس آیـا هیـچ خردمنـدی را رسـد تـا از ایـن همـه دلیـل چشـم پوشـد، حـال آن 

کنـد؟ آری؛ در ابوطالـب  کفایـت  کـس  کـه حّتـی یکـی از ایـن دلیل هـا بـرای اثبـات اسـالم هـر 

از  سـخنی  بـا  او  جـز  ایمـاِن  اّمـا  نگـردد؛  اثبـات  نیـز  دلیـل  هـزار  بـا  ایمانـش  کـه  نهفتـه  رازی 

ناشـناخته ای و اّدعایی بی دلیل هم اثبات شـود! بخوانید و قضاوت کنید!

گروهـی از برجسـتگان امامیـه در بـارۀ ایـن دلیل هـا بـه تفصیـل سـخن گفته انـد؛ همچون 

شـیخ مـا، عالمـۀ حّجـت، مجلسـی )بحـار األنـوار: 14/9-33 ]74/35-131[(؛ و شـیخ برجسـته 

گرانمایـۀ بزرگـش، ضیـاء  کتـاب  و پیشـوای مـا، ابوالحسـن شـریف فتونـی، در بخـش دوم از 

کـه  رود؛ چنـان  بـه شـمار  ایـن موضـوع  در  نگاشـته  نیکوتریـن  و  مـا هسـت  نـزد  کـه  العالمیـن 

تألیـف  نیکوتریـن  نمـوده،  تلخیـص  َدْحـالن  ینـی  َز احمـد  کـه سـّید  برزنجـی  نگاشـتۀ سـّید 

برجسـتگان اهـل سـّنت در ایـن زمینـه اسـت.
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برخی دیگر از برجستگان نیز  تک نگاشته هایی در این زمینه دارند؛ از جمله:

کتــاب فضــل  1. ســعد بــن عبــداهلل ابوالقاســم اشــعری قّمــی )د.301/299( صاحــب 

ابی طالب و عبدالمّطلب و عبداهلل ابی الّنبّی؟ص؟ � )رجال نجاشی: ص126 ]ص177[(�

کتــاب ایمــان ابی طالــب؛  کوفــی احمــد بــن محّمــد بــن عّمــار )د.346( دارای  2. ابوعلــی 

کــه در فهرســت الّشــیخ )ص29(؛ و رجــال الّنجاشــی )ص70 ]ص95[( آمــده اســت. چنــان 

کتــاب  ــن عبــداهلل دیباجــی. تلعکبــری در ســال 370  ــن احمــد ب 3. ابومحّمــد ســهل ب

یافتــه و نجاشــی )الّرجــال: ص133  ــه شــنیدار در ــوده، ب ی ب کــه از تألیفــات و ایمــان ابی طالــب را 

ــرده اســت. ک ــاد  ]ص186[( آن را ی

ایمان  کتاب  دارندۀ  )د.375(  لغت شناس  تمیمی  بصری  حمزۀ  بن  علی  ابوُنَعیم   .4

از آن نزد شیخ حّجِت ما، میرزا محّمد تهرانی1، در سامّرای مشّرف  که نسخه ای  ابی طالب 

کتاب اإلصابه ]115/4-119[ ضمن شرح  موجود است. حافظ ابن َحَجر در برخی از فصل های 

کرده است. حال ابوطالب از این اثر نقل نموده و نویسنده اش را به رافضی گری مّتهم 

5. ابوســعید محّمــد بــن احمــد بــن حســین ُخزاعــی نیشــابوری، جــّد مــادرِی مفّســر 

کــه  کتــاب منــی الّطالــب فــی ایمــان ابی طالــب. چنــان  بــزرگ شــیخ ابوالفتــوح ُخزاعــی، دارای 

ــواده اش، شــیخ ابوالفتــوح،  شــیخ منتجب الّدیــن )الفهرســت: ص10 ]ص157[( آورده، آن را از ن

ی روایــت نمــوده اســت. از پــدرش، از و

البیــان  کتــاب  ازدی صاحــب  بــی 
ّ
یــۀ مهل ابی معاو بــن  بــالل  بــن  ابوالحســن علــی   .6

کــه شــیخ )الفهرســت: ص96(؛ و نجاشــی  ــاء الّنبــی؟ص؟  ــب و آب ــی ایمــان ابی طال ــرة الّرحمــن ف عــن خی

کرده انــد. یــاد  آن  از  ]ص265[(  ص188  )الّرجــال: 

کـه نجاشـی آن را بـه خـّط حسـین بـن  7. احمـد بـن قاسـم دارنـدۀ کتـاب ایمـان ابی طالـب 

کـه در الّرجـال )ص69 ]ص95[( آورده اسـت. عبیـداهلل غضائـری دیـده؛ چنـان 

که تا ابد یادکردنی و سپاس گفتنی است. ک بدارد! _ با آثار و یادگارانی درگذشت  1. وی _ که خداوند جانش را پا
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کنـدی جرجانـی1، دوسـِت  بـن طرخـان  بـن احمـد  بـن محّمـد  ابوالحسـین احمـد   .  8

ی یـاد  کتـاب ایمـان ابی طالـب را از و کـه نجاشـی )الّرجـال: ص63 ]ص87[(  نجاشـی )د.450( 

نمـوده اسـت.

9. شـیخ بـزرگ مـا، ابوعبـداهلل مفیـد محّمـد بـن محّمـد بـن نعمـان )د.413( صاحـب 

که در رجال النجاشی )ص284 ]ص399[( آمده است. کتاب ایمان ابی طالب؛ چنان 

کتـــاب الحّجـــة  10. ابوعلـــی شـــمس الّدین ســـّید فّخـــار بـــن معـــد موســـوی )د.630( دارای 

ــن  ــوم آن را چنیـ ــادق بحرالعلـ ــّید محّمدصـ ــه سـ ــه عالمـ کـ ــب  ــر ابی طالـ ــی تکفیـ ــب إلـ اهـ
ّ

ــی الذ علـ

ستوده است:
که خداوند در روز محشر خواهدت داد! ای فّخار! تو را مژده باد به نعمتی 

با حّجت روشــن خویش، پیراســتگِی بزرگ ســرزمین بطحا، پدر حیدر، را نشان دادی؛

که بد خواهان به او نسبت داده اند. کفری ناپذیرفتنی  پیراستگی اش از 

کافر تواند بود، حال آن که اسام با وی برقرار گشت و به واالیی او به افتخار رسید؟ چگونه او 

گر ابوطالب نبود، ]درخت[ دین شکوفا نمی شد. به مهر ابوالحسن سوگند! ا

گدازان باد! پس، از خداوند بر او رضوان و بر دشمنان، آتش 

11. سـرور حّجـت مـا، ابوالفضائـل احمد ابن طاووس حسـنی )د.673( صاحب کتاب 

کتـاب خویـش بـا نـام بنـاء المقالـة العلوّیـة لنقـض الرسـالة العثمانّیـه _ و  کـه آن را در  ایمـان ابی طالـب 

ی در پاسـخ بـه رسـالۀ ابوعثمان جاحظ نگاشـته _  کـه و آن، کتابـی اسـت در موضـوع امامـت 

یـاد نموده اسـت.

کتـاب  12. سـّید حسـین طباطبایـی یـزدی حائـری، مشـهور بـه واعـظ )د.1306( دارای 

کتابـی فارسـی و چـاپ شـده اسـت. کـه  منیـة الّطالـب فـی ایمـان ابی طالـب 

کتـاب بغیـة  13. مفتـی شـریف سـّید محّمدعّبـاس تسـتری هنـدی )د.1306( دارنـدۀ 

1. در رجال نجاشی، جرجرانی آمده است.)غ.(
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که شـرح حالش در بخش شـاعران سـدۀ  الّطالب فی ایمان ابی طالب. او از شـاعران غدیر اسـت 

چهاردهـم، بـه خواسـت خـدا خواهـد آمـد.

14. شـمس العلمـا میـرزا محّمدحسـین گرگانـی دارای کتـاب مقصـد الّطالب فـی ایمان آباء 

کـه بـه سـال 1311 بـه زبـان فارسـی در بمبئی چاپ گشـته اسـت. الّنبـّی و عّمـه ابی طالـب 

15. شـیخ محّمدعلی بن میرزا جعفرعلی فصیح هندی، سـکنا یافته در مّکۀ معّظمه، 

کتاب القول الواجب فی ایمان ابی طالب� صاحب 

16. شیخ حّجت ما، حاج میرزا محسن فرزند عالمۀ حّجت، میرزا محّمد تبریزی.1

کـه  کتـاب شـیخ األبطـح أو ابوطالـب  17. سـّید محّمدعلـی آل شـرف الّدین عاملـی2 دارای 

ی در ایـن اثـر، به نیکـی همۀ مطالب  بـه سـال 1349 بـا 96 صفحـه در بغـداد چـاپ گشـت. و

گفتـه ننهاده اسـت. گـردآورده و چیـزی را نا را 

18. شـیخ میـرزا نجم الّدیـن، فرزنـد شـیخ حّجـت مـا، میـرزا محّمـد تهرانـی دارای کتاب 

الّشهاب الّثاقب لرجم مکّفر ابی طالب�

19. شـیخ جعفـر فرزنـد مرحـوم حـاج محّمد نقـدی دارای کتاب مواهب الواهـب فی فضائل 

کـه بـه سـال 1341 بـا 154 صفحـه در نجـف اشـرف بـه چـاپ رسـیده و بهره هـای  ابی طالـب 

کمیـاب دارد. فـراوان و نکته هـای نـاب و 

بسـیاری از بـزرگان شـیعه نیـز در سـروده های خویـش، ایـن مطلـب را به نظم کشـیده اند. 

یـم، از این قرار اسـت: آن چـه در ایـن جـا مجـال ثبـت آن را دار

گوید: که در آن  یدی قصیده ای دارد  سّید ابومحّمد عبداهلل بن حمزۀ حسنی ز
پدرمان ابوطالب از پیامبر حمایت کرد و هنگامی که مردم اسام نیاورده بودند، مسلمان گشت.

او ایمانش را نهان می داشت؛ اّما مهرش را پنهان نکرد.

ریعة إلی تصانیف الّشیعه: 513/2.)غ.(
ّ

کتاب ایمان ابی طالب و احواله و اشعاره است. بنگرید به: الذ 1. وی دارای 

ـــا  ـــه او را ب ک ـــاد  ـــای نه ـــوه برج ـــی انب گروه ـــای  ـــوزی در دل ه ـــدوه و س ـــپرد و ان ـــاودان ره س ـــرای ج ـــه س ـــال 1372 ب ـــه س 2. وی ب
ارجمندی هایـــش می شـــناختند. و  فضیلت هـــا 
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گوید: شریف عالمه سّید علی خان شیرازی1 )الّدرجات الّرفیعه ]ص62[( 
گرفت. گشت و از او نیرو  که دین به او استوار  ابوطالب، عموی محّمِد پیامبر، هموست 

که یاور و سرپرستش بود. که در میان همگان او بود  همین فخر او را بس 

گر برخی از مقام واالیش بی خبرند، نور بامدادان را جهالت دیگران زیان نرساَند. ا

گمراهــی بــه روشــنی نمی گراییــد و باطــل از  گــر او نبــود، دعــوت احمــد راســت نمی شــد و شــب  ا
میــان نمی رفــت.

از روی حکمتــی، پنهانــی بــه دیــن خــدا ایمــان آورد و از ایــن روی، دشــمناِن حــق، آن ســخنان 
گفتنــد. را در بــارۀ وی 

که از جانب دشمنان بر وی وزد؟ کش از باد باطل  کوهی است بلند؛ پس چه با او در دین 

کارش ستوده است؟ که آغاز و پایان  کنند  چگونه روا است بزرگواری را نکوهش 

گوهر نیک و فضیلت های وی یاد شود، سام خدا بر او باد! که آفتاب برتابد و از  مادام 

گوید: سّید بزرگوار، سرورمان آیة اهلل سّید میرزا عبدالهادی شیرازی2 در قصیده ای 
که همتای قرآنند. گسترده در ستایش آن نجیب، پدِر امامان اولی االمر  مرا پهنه ای است 

ـــرد  ـــعرم از یادک ـــم و ش ـــت ده ـــتایش وی زین ـــه س ـــم را ب ـــه احساس ک ـــر  ـــای هدایتگ ـــت راهنم او اس
ـــردد. گ ک  ـــش تابنـــا افتخارات

کــه ســرزمین بطحــا در خشــکی و دریــا بــه او  ابوطالــب نگاهبــان راســتین و ســروری اســت 
آراســته اســت.

ابوطالب کســی اســت که اســب و شــب و رایت، در میدان نبرد گواه پیروزی او است.

ک او برآمــده، عطــر  ــا ــار اصیــل از اصــل پ ــه تب ک ــد اســت  ک و عمــوی محّم ــدر اوصیــای تابنــا پ
کنند. مشک می پرا

کــه روز نبــرد، زره دلیــری  کارآزمــوده و پیراســته یافتنــد  در دشــواری های ســخت، او را مــردی 
و ِخــَرد بــر تــن داشــت.

کــه امــواج متاطــم دریــا از  کــه خشک ســالی ها او را انســانی بخشــنده شــناختند  همچنــان 

او فروتــر می نمــود. عطــای 

که شرح حالش به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 1. از شاعران غدیر 

کـه یادکـرد و شـرح حالـش در بخـش شـاعران سـدۀ چهاردهـم، بـه خواسـت خـدای تعالـی  2. او از شـاعران غدیـر اسـت 
خواهـد آمـد.
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کــه دومینــش بــاران اســت و _ در تابندگــی _  گفــت: او یگانــۀ دنیــا اســت  در ســتایش وی تــوان 

سومینش آفتاب و ماه تمام.

کــه شــاعران در برشــماری اوصافــش  کــرد، حــال آن  کــش را وصــف  چگونــه تــوان خصــال تابنا

درمانده انــد؟

کــه در صحنــۀ یــورش،  کــرد و از مصطفــی حمایــت نمــود؛ چنــان  بــا دلیــری ســاح بــر تــن 

می افتادنــد. ذّلــت  بــه  وی  نــزد  پهلوانــان 

گر او نبود، دعوت طه به توفیق نمی انجامید و اسام استوار نمی گشت. ا

ــه پرســتش یعــوق و نســر  کــه مردمــان ب ــه خــدای چیــره و نگاهبــان ایمــان آورد، در زمانــی  وی ب

]= بت هــای خویــش[ ســرگرم بودنــد.

کــه تصدیقــش نمــود و رویــاروی  کــرد، او بــود  چــون پیامبــِر هدایــت دعــوت خــود را آشــکار 

ایســتاد. گمراهــان 

کــه در ســختی های  کــه پــدر حیــدر بــود؛ همــو  همیــن فخــر بــرای بــزرگ ســرزمین بطحــا بــس 

شــدید او را فرامی خواندنــد.

کَنــد،  کــه بــاد صبــا بــوی خــوش ســتایش آن بــزرِگ ســرزمین بطحــا را در روزگار می پرا مــادام 

ــاد! ــر او ب ســام خداونــد ب

عالمۀ حّجت، شیخ ما اوردبادی1 چنین سروده است:
راســتی و درســتی بــا بــزرگ دو ابطــح ]= مّکــه و منــا[ رواج یافــت و آن ســرزمین بــه نــور وی 

گشــت. روشــن 

کند. خداوند او را شمشیر تیز توحید ساخت تا با آن، سرکشِی شرک را رام 

گر او نبود، حریم اسام غارت می شد. که ا عموی مصطفی بود 

ــِی تیــغ وی،  ــر برندگ ــرد و همــۀ شمشــیرها در براب ک ــا شمشــیر عــزم خویــش، دیــن را حمایــت  ب
ســر فــرود آوردنــد.

کــه نیزه هــا پیــش وی در  در راه هدایــت، نیــزۀ شــجاعتش را بــه طــرف دشــمن نشــانه رفــت 
هــم شکســتند.

که لبریز از حق و درستی است. در سروده های خود، حقیقت را آشکار نمود 

که یادکردش در بخش شاعران سدۀ چهاردهم، به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 1. او از شاعران غدیر است 
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ــه خاطــر  ــده را ب ــا ]همــۀ مــردم[ شــتران درمان ــود؛ اّم ــدان هاشــم ب ــادرس خان در ســختی ها فری
دســتیابی بــه عطــای او مهــار می بســتند.

که همین شرافت، وی را به آن فراخواند. کرد  کاری  شرافتی ناب داشت و 

ننگی او را نیالود، بلکه همیشه صفاتی نیک و ستوده داشت.

کرم. کریمانه؛ و دینی آمیخته به جود و  دانشی داشت با زینت اخاق 

چــون خشکســالی همــه جــا را فرامی گرفــت، بــاران از او می باریــد؛ و چــون فریــاد و نالــه بــه هــوا 

می رفــت، وی فریــادرس بــود.

افتخاراتـــش ســـخنوران بلیـــغ را از ســـتایش درمانـــده کـــرده و گفتارهـــای فصیـــح در مـــدح او پایـــان 

می پذیرد.

که پدِر علی همواره دینی اصیل داشت. چکیدۀ سخن آن 

کــه فضیلتــی از حیــدر جــدا نشــود  پــس ناچــار  اّمــا بــا پســرش ســخت دشــمنی ورزیدنــد، در حالــی 

ســراغ پــدرش رفتنــد.

کــه آن را قصــد  کســی  کــه واالیی هــا هــدف بدخواهــی  گفتنــد؛ لکــن ندانســتند  پــس از پــدرش بــد 

کنــد، قــرار نمی گیــرد ]و دســت بدخواهــان بــه آن  هــا نمی رســد[.

کنند. نور ماِه تمام پوشیدنی نیست، هرچند اطرافش سگان فراوان عوعو 

گویم شب است؛ آیا صبح بر دیدۀ بینا پوشیده ماَند؟ که صبح را  گیرم 

کــه ســخت بــدان  گــذار تــا در سرگشــتگی گمراهــی و ورطــۀ هــوای نفــس خویــش  پــس قومــی را وا

وابســته اند، بماننــد.

که پیشوایی و رستگاری با وی همراهند. این بزرگ بطحا است با ]ایمان و[ هدایتش 

ک. گرامی از خاندان لؤّی؛ همان پیشگامان دلیر تابنا پدِر سرورانی است 

گوی سبقت را از همگان ربوده اند. آنان نیز همانند پدرشان، در فضیلت 

عالمۀ یگانه، شیخ محّمدتقی صادق عاملی در قصیده ای در ستایش اهل بیت؟مهع؟ گوید:
کــه پیشــتر بــا پــدرش بنــای آن  گشــت، همــان ســان  کاخ اســام بــا شمشــیر علــی برافراشــته 

گشــته بــود. اســتوار 

ابوطالب اصل و رمز بزرگی ها و آغاز و پایان هدایت است.

گرد آورد. در فضیلت ها و خرد یگانه بود و همۀ واالیی ها را با هم 
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گردد. کنده  گل مریم پرا ستارۀ سها در بلندای خود از وی فروتر است و مدح او با عطر 

کعبه و نیازگاه امیدواران است. کان پناهنده و سرای امنّیت آنان و  پناه بیمنا

جانش در همۀ خوبی ها در اوج بود و طبع بلندش او را به ماه و مهر رسانید.

گفت. گوش سپرد و چون ندای آن را شنید، لّبیکش  به دین حنیف 

جان خود را فروخت تا شریعت عّزت یابد. چه مبارک است این خرید و فروش!

گفته است: عالمۀ شریِف بزرگوار، سّید علی نقی لکهنوی1 
کــه بــه حمایــت از  کــرد، آن روز  ســرزمین مّکــه بــه وجــود پــدر وصــّی بــر خــود بالیــد و افتخــار 

پیامبــر برخاســت.

کرد. گمراه، قد علم  به تنهایی برای یاری اسام، در برابر همۀ خیانت پیشگان 

کرد. با تیغی برنده تر از َدم شمشیر، مکر دشمنان را از نشان هدایت دور 

راه راست و هدایت خویش را در دین طه دید و این سّر ]و ایمان خویش[ را آشکار نمود.

صادقانه به معبود حق ایمان آورد، با قلبی یگانه پرست و نیک و پرهیزگار.

گرفته بود. که پیرامونش را فخر هاشمی  کرد  کاخی بنا  برای سیادت عربی 

هدایــت را از پدرانــی صــادق برگرفــت که یکایک از تبار برگزیدۀ خود به ارث برده بودند.

که فرزندانی جز پیامبر یا وصّی بزایند. گویا مادرانشان ابا داشتند از این 

پس او نیز همچون پدرش از همان آغاز بر مسیر راست هدایت بود و تا پایان در این راه ماند.

کمال یافت. کش علی  ع، در آغاز با او بود و با فرزند پا آبیاری ]و مراقبت از نهال[ دین و شر

کتـاب الحجـة علـی  کـه در پایـان  ی2 در قصیـده ای  عالمـۀ فاضـل، شـیخ محّمـد سـماو

گویـد: گشـته،  إلـٰی تکفیـر أبی طالـب )ص135( درج  الذاهـب 

گویی است در دست بازیگران. دلم در مهر آن زیباروی نارپستان همچون 

ع می کند و ستاره ای غروب. گرفتارم. ستاره ای طلو گویا در دایره ]و فلک[ عشق 

که به هدف برمی خوَرد، نیست. که در دید من  که پرده در جایی زده  گرفتارم  کسی  به 

کار است. که شمشیرها و نیزه های تیز و بلند در  آن جا 

که در بخش شاعران سدۀ چهاردهم، به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 1. او از شاعران غدیر است 

که به خواست خدا از او یاد خواهد شد. وی در روز یکشنبه دوم محّرم سال 1370 وفات نمود. 2. از شاعران غدیر 
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گویی پدرش ابوطالب است. که  گرفته اند  او را بزرگان قومش چنان در حریم 

همان مایۀ افتخار و سرباززننده از ننگ و پستی، عموی پیامبر، و بزرگ بطحا از نسل غالب.

غ شکاری به بلندایش یا بر شانه اش ننشیند. که هیچ مر همان نفوذناپذیری 

کامــش بــه ســوی  گیریــم تــا بــه وی بنگریــم، نگاهمــان خســته از ســعی نا چــون نــگاه بــه بلنــدا 

مــا بازگــردد.

که از نیام برآید. طلعت رخسارش ]چون ماه[ در دیدگان بدرخشد، همانند شمشیر 

که تاریکی را می شکافد. ستون بزرگی و واالیی را بر چهار رکِن بلند نهاد، همچون نوری 

کسانی همچون عقیل و طالب. کسانی مانند علی تا جعفر و  بر 

کرده. ستون های بزرگی و واالیی اینانند، نه فرومایگاِن دامن جمع 

که بر ]همۀ[ پیادگان و سواران قد برکشیده باشد؟ کیست همچون عبدمناف ]= ابوطالب[ 

ــه آن  ــارای نزدیــک شــدن ب کــس را ی ــه هیــچ  ــا شمشــیر خــود حمایــت نمــود و در مّک دیــن را ب

ــم نبــود. حری

که خواهندگان به روشنی می فهمند، در نهان به خداوند ایمان آورد. به دلیلی 

کرد. احمد را در رسالت وحیانی اش تصدیق نمود و به وظایف واجب خویش قیام 

کننــدۀ ایمــان و صــادق در آن ]ماننــد ابوطالــب[  چــه انــدازه فاصلــه و فــرق اســت میــان پنهــان 
کنندۀ آن، اّما دروغگو. با آشکار 

چه نیکو پناهی بود برای هدایت و تقوا و ملجئی برای مهمانان و واردشوندگان!

که در مّکه دین تنها بود، او پناهگاه دین بود. گاه  و آن 

و در همۀ عمرش حریم اهل هدایت را از دست درازی ها پاس داشت.

گر او نبود، مصطفی نمی توانست آن راه روشن را میان مردمان ندا دهد؛ ا

کننــده ]ی  کــه عیــب  گویــد، در روزگاری  و نمی توانســت بی پشــتوانۀ او شــرک را عیــب و بــد 

ــود. ــا ب شــرک[ در تنگن

گرانمایـه، شـیخ جعفـر فرزند حـاج محّمد نقدی1  پژوهنـدۀ فاضـل و دارنـدۀ تألیف هـای 

کـه شـرح حـال مفّصلـش در بخـش شـاعران سـدۀ چهاردهـم، بـه خواسـت خـدا خواهـد آمـد.  1. او از شـاعران غدیـر اسـت 
وی در روز شـنبه هشـتم محـّرم 1369 در کاظمیـن بـه رحمـت پـروردگار مهـرورزش پیوسـت و پیکـرش بـه نجـف اشـرف 

انتقـال یافت.
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کتابـش مواهـب الواهـب فـی فضائـل ابی طالـب ]ص293[ چـاپ شـده  کـه آن را در  قصیـده ای دارد 

بـا 154 صفحـه در نجـف اشـرف، آورده اسـت. آغـاز ایـن قصیـده چنین اسـت:
گونه هایت تشنگان سیراب شدند. کرد و از باراِن  درخشش لبخندت این وادی را روشن 

گوید: در این قصیده 
کم یابند، چون پدر وصّی پیامبر را ندا دهم، زدوده گردند. هرچه حوادث سخت و جانکاه ترا

ک. کانی پا ک مرد، عبدمناف، عموی محّمد با پدران و نیا یعنی آن پا

کارهای نیک، شیرمرد هر صحنۀ دشوار، فریادرس دادخواهان، ماه افق انجمن. باران 

که به شمشیر عزمش، مردمان به راه هدایت رسیدند. بزرگ بطحا 

نیکی ها و رادی ها زمام خویش را نزد او فروافکندند و روزگار دنبالۀ مهار را به سوی وی افکند.

جّد امامان، بزرگ اّمت احمد، سرای میهمانان، بهارگاه آرزوها.

که شوکت ریشه دار، حمایل آن است و افتخار، زینت آن حمایل. شمشیری 

که راه هدایت شــناخته نبود. فراخوانندۀ مردم به هدایت در روزگاری 

که او یگانۀ یگانگان است! که قریشیان از او دیدند و دریافتند  کرامت ها  بسا 

همچــون: شــیر دادنــش بــه بهتریــن جهانیــان، احمــد1و بــرآورده شــدن دعایــش بــرای ســیراب 
شــدن آن وادی بــا بــاران.2

و شیر بیشه به زاده شدن فرزندش بشارت داد و با دعای پیامبر راهنما شفا یافت.3

کــه تشــنه بــود، زمیــن برایــش  گفــت و هنگامــی  کــه وحــی فــرود آیــد، از آن ســخن  پیــش از آن 
شــکافته شــد.

کّرار در آینده خبر داد.4 در روز والدت احمد، از زاده شدن حیدر 

در اسام نیکی ها و احسان هایی5 انجام داد که همچون گردن آویزی برای مسلمانان گشت.

پیامبــر مصطفــی، بهتریــن آدمیــان، را سرپرســتی نمــود و بــا مهــری صادقانــه حقــوق وی را 

ــت. ــاس داش پ

کافی: ص344 ]448/1[( آورده است. کلینی )اصول  کرامت را شیخمان ثقة االسالم  1. حدیث این 

د )ص345( آوردیم.
ّ
2. بنگرید به آن چه در همین مجل

3. حدیث آن در شماری از آثار شیعیان و اهل سّنت آمده است.

د )ص347 و 398( گذشت.
ّ
4. بنگرید به آن چه در همین مجل

گرفت. )ن.( گویا »منن« درست باشد. ترجمه بر همین مبنا صورت  5. در متن »سنن« آمده؛ اّما 
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از کودکی او را پرورید و در نوجوانی وی را برگزید و در میانسالی از آزار مخالفان در پناهش گرفت.

به خاطر پیامبر، با قریشیان از آن پس که راه گمراهی و تباهی در پیش گرفتند، به دشمنی برخاست.

دید که یار هم شده اند تا بهترین بشر و سرور بزرگان را بکشند.

که از پدران واال و دلیران فریادرس به ارث برده بود. پس با عزمی به نبرد ایشان برخاست 

کرد. جان و جاه و مال و فرزندانش را فدای احمد 

گرفت. که شریعتش در همه سوی درخشیدن  چندان به یاری وی ادامه داد 

کرد! که از فصیح ترین زبان آور عرب حمایت  جانم فدای آن شیِر پرچم هدایت باد 

که وی برگزیدۀ پروردگار آسمان و پشت و پناه همۀ  پشتوانه ها است. می دانست 

که پیامبران بودند، حدیثی با سند روشن در بارۀ وی روایت می کرد. کانش  از نیا

کــه بــا سرایشــی شــادمانه در بــارۀ  گاه  در چشــم ها ]و نگاه هــا[ او را بــر همــگان فــراز بــرد، آن 

وی خوانــد:

»فرزند آمنه، محّمِد پیامبر، نزد من از همۀ فرزندان خودم جایگاهی واالتر دارد.
کار بستم.«1 پیوند خویشاوندی نزدیکش را پاس داشتم و سفارش پدرانم را در بارۀ وی به 

کان، فرزندان پیامبر راهنما! کّرار و جعفر طّیار و پا ای پدر حیدر 

بسا معجزه ها که از احمد دیدی و با آن ها به مباهله و نفرین گری با جماعت حسودان برخاستی.
از جمله: چسبیدن سنگ ها، دریده شدن پیمان نامه، فروریختن باران، و سخن گفتِن جمادات.2

کور نمودی[. که با آن، چشم معاندان را برکندی ]و  فخری نیست مگر افتخار واالی تو 

که تو روح آن هایی. کالبد آن بزرگی ها را بیند، دریابد  گر چشمی  ا

کارهای تابندۀ تو اســت که فرشــتگان هفت آسمان از آن شادمان شدند. خداوند شــکرگزاِر 

کوه های بلند از بیم دلیری ات، پیش آن فروتنانه سر فرود آوردند! که  درود خدا بر هّمت تو 

کافر، از آن لرزیدند! که دشمنان شکوهت، آن جماعت  درود خدا بر هیبت تو 

کــه بســا تهیدســتان را بــا آن، در درون شــد و بیرون شــد ]از آبشــخور  درود خــدا بــر عطــای تــو 

ــردی! ک ــده  ــانت[، زن احس

د )ص343( آوردیم.
ّ
1. بنگرید به آن چه در همین مجل

کـه بـزرگ بطحـا، ابوطالـب، دیـده بـود و  کرامـت از رسـول خـدا؟ص؟ اشـاره دارد  2. شـاعر مـا، نقـدی، بـا ایـن بیـت بـه چهـار 
ـد )ص336 و 362 و 375 و 396( گذشـت.

ّ
سـخن از آن هـا در همیـن مجل
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_ تا پایان قصیده _

ی قصیـده ای بـا 43 بیـت در سـتایش بـزرِگ ابطح ]= مّکـه[، ابوطالب؟س؟ دارد که  نیـز و

کتاب مواهب الواهب فی فضائل ابی طالب: ص151 ]ص296[ آمده و آغازش چنین است: در 
کــوه ]بلنــد[! خدایــت بــه ســامت دارد؛  خــدای را؛ ای قاصــِد آن نشــانه های بــر جــای مانــده در 

در ذی ســلم بــر ســلمی ســام ده!

گنجایـش  ـد 
ّ
گسـترۀ ایـن مجل کـه  یـم؛ چـرا  در ایـن جـا قلـم را از سخن گسـترانی بازمی دار

ـد هشـتم 
ّ
گفتـار را بـه آغـاز مجل گسـترش را نـدارد. بـه خواسـت خـدای تعالـی، بازمانـدۀ ایـن 

گفتـار مـا ایـن اسـت: »سـتایش از آِن پـروردگار جهانیـان اسـت.« یم. واپسـین  می سـپار
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